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 كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وعضو غیر شریك في 
 .العالمیة لشركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة المحدودة، شركة إنجلیزیة خاصة محدودة بضمان الشبكة

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة

 (شركة مساھمة سعودیة)

 الرأي

("الشركة") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي تشمل  لشركة األندلس العقاریةلقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة 
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

فقة مع القوائم المالیة الموحدة، المكونة  في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المر
 من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  

وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً  م، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 
 السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي

المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم لقد قمنا ب
توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن  

نة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھ
وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر 

 أساس إلبداء رأینا.

 الرئیسیةأمور المراجعة  

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة 
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال 

 منفصالً في تلك األمور.نبدي رأیاً 



 

۲ 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة 

 (یتبع)(شركة مساھمة سعودیة) 

 (یتبع)أمور المراجعة الرئیسیة 
 

 تقییم العقارات االستثماریة 

 . القوائم المالیة الموحدة من االیضاحات المرفقة مع ۸ رقم إیضاح

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

 
م، بلغت القیمة الدفتریة للعقارات  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۹۰٫٤االستثماریة للمجموعة 
ملیون لایر سعودي) كما بلغت القیمة  ۷٥۷م: ۲۰۱۹دیسمبر 

دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۱٫۸العقارات العادلة لھذه 
 ملیار لایر سعودي). ۱٫٦م:  ۲۰۱۹

 
تظھر العقارات االستثماریة بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم 

، یتم اإلفصاح كمان وجدت). إوخسائر االنخفاض في القیمة (
المرفقة عن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في اإلیضاحات  

 القوائم المالیة الموحدة. مع
 

 ینالمعین ینالمستقل ینتستخدم المجموعة تقاریر تقییم من المقیم
 بواسطة اإلدارة لتقییم القیمة العادلة للعقارات في تاریخ التقریر.
 

رئیسي حیث أن تقییم العقارات لقد اعتبرنا ذلك كأمر مراجعة 
ً ھامة قد تؤدي إلى  افتراضات و االستثماریة یتطلب أحكاما

عن العقارات االستثماریة في أخطاء جوھریة في اإلفصاح 
 القوائم المالیة الموحدة.

 

 

تشتمل إجراءات مراجعتنا، بمساعدة المتخصص لدینا 
في مجال التقییم العقاري، من ضمن إجراءات أخرى  

 ما یلي: على 

مع والتواصل  اإلدارة  المتبع من قبل  التقییم    منھجفھم   -
لفھم  اإلدارة من خالل المقیمین المستقلین للمجموعة 

المستخدمة في تقییم العقارات  مناھجاالفتراضات وال
االستثماریة وأدلة السوق التي یستخدمھا المقیمون 
المستقلون لدعم افتراضاتھم. كما حصلنا على فھم  
لمشاركة إدارة الشركة في عملیة التقییم من أجل  

 تقدیر ما إذا كان قد حدث إشراف مالئم علیھا.

المقیمین وتقدیر مدى  شھادات ورخصتقییم  -
لمجموعة ومؤھالتھم المھنیة ا المقیمین عناستقاللیة 

ن المقیم أواختصاصاتھم وخبراتھم، والتأكد من 
الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین  من قبل معتمد

 (تقییم).
 

ص لدینا من أجل تقییم خصالمت االستعانة بمساعدة -
بواسطة خبراء  االفتراضات األساسیة المستخدمة 

 التقییم العقاري عند تحدید قیمة العقارات االستثماریة.
 

تقییم المدخالت ومطابقة المدخالت القابلة للمالحظة   -
المستخدمة في التقییمات، مثل إیرادات اإلیجار  
ومعدالت اإلشغال وتفاصیل البنود وطول فترة عقد  
ً التفاقیات عقود اإلیجار لعینة من  اإلیجار وفقا

 رات.العقا
 

مقارنة المبلغ القابل لالسترداد من العقارات  -
االستثماریة حسب تقریر التقییم مع قیمھا الدفتریة 

إذا كان ھناك حاجة إلى تسجیل االنخفاض مما  للتحقق  
 في القیمة. 

 
تقییم مدى كفایة اإلفصاحات الواردة في القوائم المالیة   -

 الموحدة.
 

 

 

 



۳ 

 المستقل تقریر مراجع الحسابات 
 للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة

 (یتبع)(شركة مساھمة سعودیة) 

 األخرى المعلومات

األخرى. وتشــمل المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقریــر الســنوي،  المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرنــا  عنھا،ولكنھا ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا 

 ھذا.
وال یغطي رأینا في القوائم المالیة الموحدة المعلومــات األخــرى، ولــن نُبــدي أي شــكل مــن أشــكال اســتنتاجات التأكیــد فیمــا 

 یخص ذلك.
فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة،

متاحة، وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیــة 
 اجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المر

عند قراءتنا للتقریر السنوي، عندما یكون متاحاً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینــا إبــالغ األمــر 
 للمكلفین بالحوكمة.

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي   إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، 

م الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  واألحكام المعمول بھا في نظا
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

ً لمبدأ  وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة  على االستمرار وفقا
االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة 
كأساس في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى  

 القیام بذلك. 
 إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة. 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

جوھري سواًء   تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 
إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  

عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة  ستكشف دائماً 
إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون 

 بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني   وكجزء من المراجعة  وفقا

 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 
وتصمیم تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ،  •

وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.  
ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على 

 جاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو ت
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة األندلس العقاریة 

 (یتبع)(شركة مساھمة سعودیة)

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة   •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. 

تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي   •
 قامت بھا اإلدارة. 

مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم   استنتاج مدى •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة 

ا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لن
االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر  

تى تاریخ تقریرنا. كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا ح 
 ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.  

تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة  •
 ت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. الموحدة تعبر عن المعامال

الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن   •
ة  المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجع

 للمجموعة. ونظل الجھة الوحیدة المسؤولة عن رأینا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما 
("الشركة") ركة األندلس العقاریة  لشفي ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة  

 .والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
 
كما زودنا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم 

على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة، إذا  بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر 
 تطلب ذلك.

التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة، نقوم بتحدید تلك األمور التي اعتبرناھا األكثر أھمیة عند مراجعة  ومن ضمن األمور 
ذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام القوائم المالیة الموحدة للفترة الحالیة، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئیسیة. ونوضح ھ

أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقریرنا 
 إلبالغ.على ھذا ا ألن التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة

 
 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون
 
 
 
 

 خلیل إبراھیم السدیس
 ۳۷۱رقم الترخیص 

 
 الریاض في: 

 

 ھـ ۱٤٤۲ رجب ۱۹التاریخ: 
 م ۲۰۲۱  مارس ۳الموافق: 











 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

٥ 

 معلومات حول الشركة ۱
 

ــت بموجب القرار الوزاري رقم  ــسـ ــعودیة تأسـ ــاھمة سـ ــركة مسـ ــركة")، شـ ــركة األندلس العقاریة ("الشـ بتاریخ  ۲٥۰۹شـ
العتماد إعالن تأســیس الشــركة. الشــركة مســجلة في الریاض بموجب الســجل  ۲٦/۰۹/۲۰۰٦ھـــــــ الموافق  ۰۳/۰۹/۱٤۲۷

 م. ۱۰/۱۰/۲۰۰٦الموافق  ھـ۱۷/۰۹/۱٤۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰التجاري رقم 
 

ــكنیة وإ ــاء وتملك المراكز والمجمعات التجاریة والس ــركة في إنش ــیة للش ــطة الرئیس دارتھا ومقاوالت عامة للمباني تتمثل األنش
الســكنیة والتجاریة والمنشــآت التعلیمیة والترفیھیة والصــحیة والطرق والســدود ومشــاریع المیاه والصــرف الصــحي واألعمال 
الكھربائیة والمیكانیكیة. كما تتـضمن األنـشطة ـصیانة وتـشغیل المنـشآت العقاریة والمباني والمجمعات التجاریة وتملك األراـضي 

 قارات وتطویرھا واستثمارھا لصالح الشركة وفي حدود أغراضھا.والع
 

 لایر سعودي ۱۰سھم بقیمة أسمیة قدرھا  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي مقسم إلى  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰بلغ رأس مال الشركة 
 

 یة.مبنى شركة األندلس العقار –الطریق الدائري الشمالي  –حي الوادي  –یقع المكتب الرئیسي للشركة في الریاض 
 

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

بـ  ۳یشار إلى شركة األندلس العقاریة بـ ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع الشركات التابعة لھا المبینة في إیضاح 
 ("المجموعة").  

 
 أسس اإلعداد  ۲

 
 بیان االلتزام   ۲-۱

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر   تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة وفقا
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
 أسس القیاس      ۲- ۲

 موحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء:تم إعداد القوائم المالیة ال
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  –األدوات المالیة  •
 منافع الموظفین التي تم قیاسھا بالقیمة الحالیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.  –التزامات المنافع المحددة  •
 

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

 ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.
 

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

) والعقارات  ۱٦إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (معیار المحاسبة الدولي  -
سنوات المالیة، والتي تبدأ قبل  ) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة خالل ال ٤۰االستثماریة (معیار المحاسبة الدولي 

 م.۲۰۲۲السنة المیالدیة 
السماح للشركات المدرجة باختیار سیاسة استخدام نموذج القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بعد القیاس األولي أو اختیار  -

في القوائم المالیة المعدة  ) بعد اإلثبات األولي۱٦سیاسة استخدام نموذج إعادة التقییم للعقارات (معیار المحاسبة الدولي 
 م أو بعد ذلك.۲۰۲۲للفترات المالیة خالل السنوات المالیة التي تبدأ خالل السنة المیالدیة 

 . ۸قامت المجموعة باإلفصاح عن عقاراتھا االستثماریة في إیضاح  -
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 ) ۱۹-األثر الناتج عن تفشي فیروس كورونا (كوفید  ۲-۲
 

) الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة  ۱۹-لقد تأثرت عملیات المجموعة بالتفشي األخیر والمستمر لمرض فیروس كورونا (كوفید
النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس یعد أمراً غیر مؤكداً. انتشرت جائحة   التأثیرم. إن ۲۰۲۰أنھ جائحة في مارس 

فیة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وقد تسبب  في مختلف المناطق الجغرا ۱۹-كوفید
في حدوث حاالت عدم تأكد في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة على   ۱۹-كوفید

التداعیات السلبیة المحتملة لھذه الجائحة. تراقب المجموعة  حد سواء، عن إجراءات دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة 
الوضع عن كثب، وتقوم بتفعیل خطط استمراریة العمل الخاصة بھا وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل  

ة خسارة انخفاض  م، سجلت المجموع۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱على عملیاتھا وأدائھا المالي. كما في  ۱۹-نظراً لتفشي كوفیدالمحتمل 
ملیون لایر  ٦٫۸) ومبلغ ۷ملیون لایر سعودي كانخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات (راجع إیضاح  ۲٥في القیمة بمبلغ 

ً بتقییم قدرة ۸سعودي كانخفاض في قیمة العقارات االستثماریة (راجع إیضاح  ). باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة أیضا
. ونتیجة لذلك، فقد منحت المجموعة خصومات  ۱۹-ارات المتعلقة بالفترة المتأثرة بتفشي كوفیداإلیج سدادعلى  نمستأجری ال

ومع استمرار   ملیون لایر سعودي نتیجة إلغالق منافذ البیع في مراكز التسوق خالل فترة اإلغالق. ۳۱٫۸لمستأجریھا بمبلغ 
مدة تأثیره االقتصادي الكامل. تقوم إدارة المجموعة حالیًا  في التطور فمن الصعب حالیاً التنبؤ بمدى و ۱۹-تفشي فیروس كوفید 

بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عملیات المجموعة وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي. على الرغم من التعدیالت الواردة أعاله،  
ستمرار في الوفاء بالتزاماتھا المالیة في  ترى اإلدارة، استناداً إلى تقییمھا، أن لدى المجموعة ما یكفي من السیولة المتوفرة لال 

 المستقبل المنظور عند استحقاقھا. 

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

 
 أسس توحید القوائم المالیة  ۳

 

المجموعة. وعادةّ ما یتم قیاس  تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عند انتقال السیطرة إلى  
المقابل المحول عند االستحواذ بالقیمة العادلة كصافي موجودات محددة مستحوذ علیھا. یتم مراجعة أي شھرة ناتجة سنویاً للتأكد  

یف من وجود انخفاض في القیمة. ویتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة شراء في األرباح أو الخسائر فوراً. یتم اعتبار تكال
 المعاملة كمصروفات عند تكبدھا، باستثناء إذا كانت مرتبطة بإصدار أدوات الدین أو حقوق ملكیة. 

 
  ال یتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسویة العالقات التي كانت قائمة سابقًا. تقید ھذه المبالغ عادةً في الربح أو الخسارة والدخل 

 الشامل اآلخر  
 

أي مقابل محتمل بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. إذا تم تصنیف االلتزام بدفع المقابل المحتمل الذي یستوفي تعریف    یتم قیاس
األداة المالیة كحقوق ملكیة، عندھا لن یتم إعادة قیاسھ ویتم احتساب التسویة ضمن حقوق الملكیة. وبخالف ذلك، یتم إعادة قیاس  

لعادلة في كل تاریخ تقریر ویتم إثبات التغیرات الالحقة في القیمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو  المقابل المحتمل بالقیمة ا
 الخسارة. 

 

في حالة وجود ضرورة الستبدال مكافآت الدفع على أساس السھم (مكافآت االستبدال) بمكافآت یحتفظ بھا موظفو الشركة  
یتم إدراج كل أو جزء من مبلغ مكافآت االستبدال المتعلق باالستحواذ عند قیاس  المستحوذ علیھ (مكافآت االستحواذ)، عندئٍذ 

المقابل المحول في تجمیع األعمال. یستند ھذا التحدید إلى القیاس القائم على السوق لمكافآت االستبدال مقارنة بالقیاس القائم على 
 دمة قبل التجمیع.السوق لمكافآت االستحواذ وبقدر ما تتعلق مكافآت االستبدال بالخ
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م. تتحقق السیطرة عندما ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في  
مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا الحق في الحصول على عائدات متغیرة من  

لدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العائدات من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة  
 على الشركة المستثمر فیھا فقط عندما یكون لدى المجموعة: 

 
الحقوق التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة بالشركة المستثمر وجود السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي  • 

 فیھا)
 التعرض للمخاطر أو الحقوق في العائدات المتغیرة نتیجة مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، و  • 
 فیھا في التأثیر على عائداتھا. القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر  •

 
وبشكل عام، ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى 
 المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار

 كافة الحقائق والظروف عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویشمل ذلك: 
 

 • الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة القائمة مع حاملي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا. 
 • الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى. 

 جموعة وحقوق التصویت المحتملة. • حقوق التصویت لدى الم
  

تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود  
  تغیرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة 
على الشركة التابعة وتتوقف ھذه السیطرة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات  
وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ 

 حین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. انتقال السیطرة إلى المجموعة ول
 

یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لفترة التقریر المالي نفسھا للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات على القوائم  
 المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھم المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

 
 یر المسیطرة الحصة غ

بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، تقوم المجموعة باختیار قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ  
علیھا وذلك بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف 

 االستحواذ المتكبدة كمصاریف وتدرج ضمن المصروفات اإلداریة. 
 

 یتم المحاسبة عن التغیر في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ینتج عنھا فقدان السیطرة على أنھا معامالت حقوق ملكیة. 
 

 فقدان السیطرة 
موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي   عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات

حصة غیر مسیطرة متعلقة بھا ومكونات حقوق الملكیة األخرى. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ویتم 
 قیاس أي حصة محتفظ بھا لدى الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة. 

 
 ند التوحید المعامالت المستبعدة ع

یتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أیة إیرادات ومصروفات غیر محققة ناتجة عن المعامالت داخل  
المجموعة. یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریق حقوق الملكیة مقابل االستثمار 

في الشركة المستثمر فیھا. ویتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األرباح غیر المحققة ولكن   بقدر حصة المجموعة 
 قیمة.  الفقط إلى الحد الذي ال یوجد دلیل على انخفاض في 
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 دیسمبر: ۳۱التابعة لھا المذكورة أدناه للسنة المنتھیة في تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة والشركات 
 

 نسبة الملكیة   
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ بلد التأسیس   اسم الشركة التابعة 

 ٪٦۸٫۷۳ ٪ ٦۸٫۷۳ المملكة العربیة السعودیة    ۱صندوق األھلي ریت 
    

 ٪۷۰ ٪ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة   للتطویر العقاريشركة منافع األندلس

  
 وفیما یلي تفاصیل الشركات التابعة:  

  
 ۱صندوق األھلي ریت  .۱

). تتمثل ھـ۱٤۳۸ربیع األول  ۱۱( م۲۰۱۷نوفمبر  ۲۹الموافق  وفقاً لھیئة السوق المالیة بتاریخ ۱تأسس صندوق األھلي ریت 
والتي األنشطة الرئیسیة للصندوق في االستثمار في العقارات االستثماریة. قام الصندوق حالیاً باالستثمار في العقارات التالیة 

 في جدة/الریاض:  تقع
 

 الموقع  اسم وطبیعة العقار 
 جدة  األندلس مول 

 جدة  االندلس مول  فندق
 جدة  برج سالمة 

 الریاض كیوبیك بالزا
  

 
 شركة منافع األندلس للتطویر العقاري .۲

تأسست شركة منافع األندلس للتطویر العقاري كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة وتعمل بموجب السجل  
م). تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة منافع  ۲۰۱۷أبریل    ۱۹ھـ (الموافق  ۱٤۳۸رجب    ۲۲بتاریخ    ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷التجاري رقم  

إدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنیة) وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (غیر سكنیة) وأنشطة  في 
 إدارة العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطویر واالستثمار العقاري. 

 
 الموقع  اسم وطبیعة العقار 

 جدة  المروة بالزا
 

 والتفسیراتالمعاییر الجدیدة والمعدلة  ٤
 

ً على القوائم المالیة الموحدة ۲۰۲۰تنطبق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة  م، إال أنھ لیس لھا تأثیراً جوھریا
 للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات وتعدیالت تم إصدارھا ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد. 

 
 "تعریف األعمال"  ۳التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

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

باإلضافة لذلك، فقد أوضحت التعدیالت أن األعمال یمكن أن توجد دون أن تشتمل على جمیع المدخالت والعملیات الالزمة  
إلنشاء المخرجات. ھذا، ولم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة، لكنھا قد تؤثر على الفترات  

  تقبلیة في حال قیام المجموعة بإبرام أي عملیات تجمیع أعمال. المس
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۹ 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات (یتبع) ٤
 

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

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

تصحیح حاالت عدم تأكد حول توقیت و / أو حجم التدفقات النقدیة القائمة على المؤشر المرجعي  عالقة التحوط إذا نشأ عن ال
للبند المتحوط لھ أو أداة التحوط. لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة حیث أنھا ال تتضمن أي  

 عالقات تحوط لمعدل الفائدة.
 

 "تعریف األھمیة النسبیة"  ۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱المحاسبة الدولي التعدیالت على معیار 
تقدم التعدیالت تعریفاً جدیداً لألھمیة النسبیة بحیث ینص على أن "المعلومات تعد ذات أھمیة نسبیة إذا كان حذفھا أو تحریفھا أو 

على    العام ین األساسیین للقوائم المالیة ذات الغرض  حجبھا قد یتوقع بأن یؤثر بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدم
أساس ھذه القوائم المالیة والتي تقدم معلومات مالیة حول منشأة محددة معدة للتقریر". وتوضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة  

 تحریفلمالیة. إن مع معلومات أخرى، في سیاق القوائم ا  منفردة او مجتمعةستعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواء 
المعلومات یُعد ذو أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون.  
لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة، ولیس من المتوقع أن یكون ھناك أي تأثیر مستقبلي على 

 وعة. المجم
 

 م ۲۰۱۸مارس  ۲۹إطار مفاھیم التقریر المالي الصادر في 
.  اخر  أیاً من المفاھیم أو المتطلبات في أي معیار  تلغي المفاھیم الواردة فیة ال یُعد "إطار المفاھیم" معیاراً دولیاً للتقریر المالي وال  

المحاسبة في وضع المعاییر، ومساعدة ُمعدّي القوائم المالیة  إن الغرض من إطار المفاھیم ھو مساعدة المجلس الدولي لمعاییر 
على إعداد سیاسات محاسبیة متوافقة عند عدم وجود معیار قابل للتطبیق ومساعدة جمیع األطراف على فھم المعاییر وتفسیرھا. 

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

 
 " ۱۹- "امتیازات اإلیجار المتعلق بكوفید  ۱٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

(تعدیل على المعیار الدولي    ۱۹-زات اإلیجار المتعلقة بكوفیدم امتیا۲۰۲۰مایو    ۲۸أصدر المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة في  
"عقود اإلیجار"). ویقدم التعدیل إعفاًء للمستأجرین من تطبیق التوجیھات الواردة في المعیار الدولي للتقریر   ۱٦للتقریر المالي 

. وكوسیلة عملیة،  ۱۹-من جائحة كوفید بشأن محاسبة تعدیل عقد اإلیجار المتیازات اإلیجار الناتجة كتبعات مباشرة ۱٦المالي 
من المؤجر یعد تعدیًال على عقد اإلیجار.   ۱۹-یجوز للمستأجر أن یقوم باختیار عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید

از اإلیجار المتعلق یقوم المستأجر الذي یقوم بإجراء ھذا االختیار بالمحاسبة عن أي تغییر في دفعات اإلیجار الناتجة عن امتی 
إذا لم یكن التغییر یعد  ۱٦بنفس الطریقة التي یقوم بالمحاسبة عنھا للتغییر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۹-بكوفید

م أو بعد ذلك التاریخ. ویسمح ۲۰۲۰یونیو  ۱تعدیًال على عقد اإلیجار. یطیق التعدیل على فترات التقریر السنویة التي تبدأ في 
 لتطبیق المبكر. ھذا، ولم یكن لھذا التعدیل أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. با

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥

 
 الممتلكات والمعدات 

یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة والتي تشتمل على تكالیف القروض المرسملة ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر  
 متراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت.  

 
منفصل (مكونات رئیسیة)  عندما یكون ألجزاء ھامة من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبند  

 من الممتلكات والمعدات. 
 

 یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
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۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  ٥
 

 (یتبع)  الممتلكات والمعدات
بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قیمتھا المتبقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط  یتم احتساب االستھالك للتحمیل المنتظم لتكلفة 

الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة ویتم االعتراف بھا بشكل عام في الربح أو الخسارة. یتم إطفاء الموجودات المؤجرة  
ن من المؤكد بشكل معقول بأن المجموعة سوف تحصل  على مدى فترة عقد التأجیر وأعمارھا اإلنتاجیة أیھما أقصر، مالم یك

 على الملكیة في نھایة مدة عقد التأجیر. األراضي ال تُستھلك.
 

 وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات للفترات السابقة والفترة الحالیة: 
  

 السنوات    األصل 
 ٤۰-۲٥ مباني  

 فترة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي أیھما أقل  مستأجرةتحسینات على عقارات 
 ٤ سیارات

 ۱۰-۳ أثاث ومعدات مكتبیة
 

 
 یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ قائمة كل مركز مالي وتُعدل عند الضرورة.  

 
 العقارات االستثماریة 

العقارات االستثماریة ھي موجودات غیر متداولة محتفظ بھا إما للحصول على دخل من اإلیجارات أو رفع قیمة رأس المال أو  
ولكن لیس بغرض بیعھا خالل السیاق االعتیادي لألعمال، وھي تُستخدم في إنتاج أو تورید البضائع أو الخدمات ألغراض  كلیھما،  

إداریة. یتم قیاس العقار االستثماري بالتكلفة عند اإلثبات األولي ومن ثم بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض  
 في القیمة، إن وجدت. 

 
 ء إثبات العقارات االستثماریة عند بیعھا أو عندما تكون مشغولة من قبل المالك أو في حالة عدم االحتفاظ بھا لزیادة قیمتھا. یتم إلغا

 
یتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقار االستثماري (التي تحتسب بالفرق بین صافي المتحصالت من االستبعاد والقیمة  

بح أو الخسارة. عندما یتم بیع العقارات االستثماریة التي تم تصنیفھا في السابق كممتلكات ومعدات، یتم الدفتریة للبند) في الر
 تحویل أي مبلغ ذات صلة المدرج في االحتیاطي المعاد تقییمھ إلى األرباح المبقاة.

 
حاسبة عنھا بشكل منفصل، ویتم شطب  یتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال عناصر بنود العقارات االستثماریة التي تم الم

القیمة الدفتریة للعنصر المستبدل. یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند 
اآلخر عند  العقارات االستثماریة ذات الصلة. ویتم قید جمیع المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

 تكبدھا.
 

 وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة للمكونات المختلفة للعقارات االستثماریة: 
 

 السنوات   الفئات 
 

 ٤۰-۲۰  مباني 
 ۱۰ – ٥                                                    أثاث وتجھیزات 

 ۱۰ – ۳ أجھزة ومعدات حاسب آلي 
 ۱۰ – ٤ معدات مكتبیة 
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۱۱ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٥

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھ غیر المالیة، للتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر ألي  
 األصل القابلة لالسترداد. انخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة 

 
ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدیة داخلة من  

 االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد.  
 

القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القیمة المستخدمة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما تتمثل 
أكبر. تستند القیمة المستخدمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل  

 ییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد.الضریبة یعكس التق
 

 یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد. 
 

خسائر. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ  یتم إثبات خسائر االنخفاض ضمن األرباح أو ال
القیمة الدفتریة لألًصل القیمة الدفتریة التي یمكن تحدیدھا بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، إذا لم یتم إثبات أي انخفاض في  

 القیمة.
 

 االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
ھو قدرة المجموعة على المشاركة في    الھام. والتأثیر  علیھا  ھامالشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثیراً 

 قرارات السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكنھا دون التمتع بسیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.  
 

ات ومطلوبات الشركات الزمیلة في ھذه القوائم المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة.  یتم إدراج نتائج وموجود
بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إثبات االستثمار في شركة زمیلة مبدئًیا بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة ویتم تعدیلھا 

و خسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في  بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من أرباح أ
خسائر الشركة الزمیلة ملكیتھا في الشركة الزمیلة (التي تشمل أي ملكیة طویلة األجل تشكل في مضمونھا جزًء من صافي  

خسائر اإلضافیة. یتم إثبات الخسائر  استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة) تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتھا من ال
اإلضافیة فقط بالقدر الذي تتكبد فیھ المجموعة التزامات قانونیة أو تعاقدیة أو قامت بإجراء دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة. وإذا  

ا تتعادل قامت الشركة الزمیلة في فترة الحقة بتسجیل أرباح، تستأنف المجموعة تسجیل حصتھا من ھذه األرباح فقط عندم
 حصتھا من األرباح مع حصتھا من الخسائر غیر المسجلة. 

 
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة اعتباراً من التاریخ الذي تصبح فیھ  

الزمیلة، تسجل أي زیادة في تكلفة االستثمار عن  الشركة المستثمر فیھا شركة زمیلة. وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة  
حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فیھا كشھرة كامنة وتدرج في القیمة  

حددة للشركة  الدفتریة لالستثمار. تسجل أي زیادة في حصة المجموعة من صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات الم
الزمیلة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقییم مباشًرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي 

 یتم فیھا االستحواذ على االستثمار.
 

عن التعامالت مع الشركة  عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زمیلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة 
 الزمیلة في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكیتھا في الشركة الزمیلة التي ال تتعلق بالمجموعة. 

 
یتم إعداد القوائم المالیة للشركة الزمیلة لفترة التقاریر المالیة نفسھا للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت لكي تتوافق  

 سات المحاسبیة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة. السیا
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  االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)
 

االنخفاض في قیمة  بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر بتحدید إذا كان ھناك دلیل موضوعي على  
االستثمارات في الشركات الزمیلة. وعند الضرورة، یتم اختبار كامل القیمة الدفتریة لالستثمار (بما في ذلك الشھرة الكامنة)  

"انخفاض قیمة الموجودات" كأصل فردي عن طریق مقارنة قیمتھ    ۳٦لتحدید االنخفاض في القیمة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  
ً تكالیف االستبعاد، أیھما أعلى) مع قیمتھ الدفتریة. وتشكل خسارة  القابلة لال سترداد (القیمة المستخدمة والقیمة العادلة ناقصا

االنخفاض في القیمة التي تم إثباتھا جزءاً من القیمة الدفتریة لالستثمار. یتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة وفقاً لمعیار  
 زیادة القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار الحقًا. بقدر ۳٦المحاسبة الدولي 

 
 عقود اإلیجار 

تجري المجموعة في بدایة العقد تقییماً لتحدید ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. أي إذا كان العقد ینقل 
 حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.

 
المجموعة نھج االعتراف والقیاس الواحد على جمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار  وتطبق 

الموجودات منخفضة القیمة. قام المجموعة بإثبات التزامات عقود اإلیجار إلجراء دفعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  
 العقد. التي تمثل الحق في استخدام الموجودات محل 

 
 موجودات حق االستخدام  )۱

تقوم المجموعة في تاریخ بدایة عقد اإلیجار بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجار. یتم القیاس األولي  
تقدیمھا لموجودات حق االستخدام بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإلیجار المعدل بأي دفعات إیجار تم 

في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار، زائداً أي تكالیف مباشرة مبدئیة متكبدة وتكالیف التفكیك واإلزالة المقدرة لألصل محل العقد  
 أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي توجد فیھ، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. 

 
االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة عقد اإلیجار حتى أقرب نھایة عمر یتم الحقا استھالك موجودات حق 

یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات حق االستخدام على    إنتاجي لموجودات حق االستخدام أو نھایة فترة عقد اإلیجار.
یض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض  نفس أساس الممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، یتم تخف

 في القیمة، إن وجدت، ویتم تعدیلھا لبعض عملیات إعادة قیاس التزامات عقود اإلیجار. 
 

 التزامات عقود اإلیجار  ) ۲
تاریخ بدایة العقد، ویتم خصمھ یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیاً بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار والتي لم یتم دفعھا في 

 باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإلیجار، أو إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة.
 

 تتكون دفعات اإلیجار المدرجة عند قیاس التزامات عقود اإلیجار من التالي: 
 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا،  –
المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئیاً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاریخ بدایة عقد دفعات اإلیجار  –

 اإلیجار؛
 مبالغ متوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛ و –
سعر الممارسة بموجب خیار الشراء الذي تضمن المجموعة ممارستھ بصورة معقولة، ومدفوعات عقد اإلیجار ضمن   –

لتجدید االختیاریة إذا كانت المجموعة تضمن ممارسة خیار التمدید بصورة معقولة، وغرامات اإلنھاء المبكر لعقد فترة ا
 اإلیجار ما لم تضمن المجموعة بصورة معقولة عدم إنھاءه بشكل مبكر. 

 
إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغیراً في یتم قیاس التزامات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ویتم 

دفعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو المعدل، أو إذا كان ھناك تغیراً في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع 
ر الشراء أو التمدید دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقییما حول ما إذا كان سیتم ممارسة خیا

 أو اإلنھاء.
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 عقود اإلیجار (یتبع) 

عندما یعاد قیاس التزام عقد اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تعدیل مقابل على القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام، أو یتم  
 القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. تسجیلھ في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض 

 
 قامت المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام بشكل منفصل والتزام عقد اإلیجار في قائمة المركز المالي.

 
 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 

االستخدام والتزامات عقود اإلیجار بالنسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي لھا  اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق 
شھراً أو أقل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار المرتبطة   ۱۲فترة إیجار تبلغ 

 . بعقود اإلیجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار
 

         األدوات المالیة 
 

 اإلثبات والقیاس األولي 
یتم اإلثبات األولي للذمم المدینة التجاریة الُمصدرة عند نشوئھا. یتم اإلثبات األولي لجمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  

 األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. 
        

القیاس األولي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة دون مكون تمویل مھم) أو لاللتزام المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف یتم 
المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، للبند غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم القیاس األولي  

      التجاریة دون مكون تمویل مھم بسعر المعاملة. للذمم المدینة 
       

 الموجودات المالیة 
   

 تصنیف الموجودات المالیة 
یتم عند اإلثبات األولي تصنیف األصل المالي على أنھ مقاس: بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 لخسارة. أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ا
          

 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالیة: 
یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة   أ)  

       تعاقدیة؛ و
للموجودات المالیة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة ب) ینشأ عن اآلجال التعاقدیة 
 على المبلغ األصلي القائم.

 
  یجب قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطین التالیین:

نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة  یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ضمن  أ)  
   تعاقدیة؛ و

ب) ینشأ عن اآلجال التعاقدیة للموجودات المالیة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 
 على المبلغ األصلي القائم.

 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم یتم قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل  یجب قیاس األصل المالي 

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

ً للمعیار الدولي  الموجودات المالیة    التصنیف وفقا
 ۹للتقریر المالي  

   بالتكلفة المطفأة نقد وأرصدة لدى البنوك
   بالتكلفة المطفأة التأجیر التشغیليذمم مدیني عقود 

   بالتكلفة المطفأة مستحق من أطراف ذات عالقة 
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 الموجودات المالیة (یتبع) 
 

 القیاس الالحق 
 تطبق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة: 

 
الموجودات المالیة  
بالقیمة العادلة من  

خالل الربح أو  
 الخسارة 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر، وتشمل أي فائدة  
 أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.  

الموجودات المالیة  
المدرجة بالتكلفة  

 المطفأة 
 

لفعلیة. یتم تخفیض التكلفة یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة ا
المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات دخل الفائدة والصرف األجنبي واألرباح والخسائر  
 واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في  
أدوات الدین بالقیمة  

ل الدخل  العادلة من خال 
 الشامل اآلخر 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات إیرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طریقة  
معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة في الربح أو  

الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن الخسارة. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في 
اإلثبات یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو  

 الخسارة. ال یوجد لدى المجموعة مثل ھذه االستثمارات. 

االستثمارات في  
حقوق الملكیة بالقیمة  

العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

اً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات في الربح أو یتم الحق
الخسارة إال إذا كانت توزیعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. یتم 

فھا إلى الربح إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال یتم أبداً إعادة تصنی 
 أو الخسارة. ال یوجد لدى المجموعة مثل ھذه االستثمارات. 

 
 إعادة التصنیف 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً إلثباتھا األولي، إال في الفترة التي تقوم فیھا المجموعة بتغییر نموذج أعمالھا بھدف  
 إدارة الموجودات المالیة. 

 
 اإلثبات التوقف عن 

 
 یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة عند:

  انتھاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو  • 
قیام المجموعة بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات أو تتحمل التزاًما بالدفع الكامل للتدفقات النقدیة التي  • 

 خیر كبیر لطرف آخر بموجب ترتیب "القبض والدفع"، وإما: تم الحصول علیھا دون تأ
  (أ) قیام المجموعة بالتحویل الكامل لجمیع مخاطر ومنافع األصل، أو 

 (ب) عدم قیام المجموعة بالتحویل أو االحتفاظ الكامل بجمیع مخاطر ومنافع األصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل. 
 

 ت المالیة االنخفاض في قیمة الموجودا 
معلومات أكثر تطلعیة للمستقبل إلثبات الخسائر   ۹تستخدم متطلبات االنخفاض في القیمة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي 

"نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة". األدوات التي تقع ضمن نطاق المتطلبات الجدیدة تشتمل على ذمم مدیني   –االئتمانیة المتوقعة  
 ود التأجیر التشغیلي.عق

 
إن إثبات الخسائر االئتمانیة لم یعد یعتمد على تحدید المجموعة لحدث الخسارة االئتمانیة ألول مرة. وبدالً من ذلك، تأخذ المجموعة  

داث السابقة  باالعتبار نطاق أوسع من المعلومات عند تقییم المخاطر االئتمانیة وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك األح
 والتنبؤات المعقولة والقابلة للدعم التي تؤثر على التحصیل الفعلي للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة. 
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 (یتبع)  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
  تمییز بین:وعند تطبیق منھج النظرة التطلعیة للمستقبل، یتم إجراء 

األدوات المالیة التي لم تتراجع جوھریاً في الجودة االئتمانیة منذ اإلثبات األولي لھا أو تلك التي لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة   • 
 ") و ۱("المرحلة 

ً في الجودة االئتمانیة منذ اإلثبات األولي لھا أو تلك التي  •  مخاطرھا االئتمانیة غیر األدوات المالیة التي تراجعت جوھریا
 "). ۲منخفضة ("المرحلة 

 " ستغطي الموجودات المالیة التي لدیھا دلیالً موضوعیاً لالنخفاض في القیمة في تاریخ التقریر.۳"المرحلة  •
قعة على  شھراً" للفئة األولى بینما یتم إثبات "الخسائر االئتمانیة المتو ۱۲یتم إثبات "الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى  •

 مدى العمر" في الفئة الثانیة. 
 

یتم تحدید قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر احتمالھ مرجح للخسائر االئتمانیة على مدى العمر المتوقع لألداة 
 المالیة.

 
 تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي: 

بغرض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي   ۹لمبسط الوارد في المعیار الدولي للتقریر المالي تطبق المجموعة المنھج ا
  یستخدم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وتطبق ھذه الطریقة بھدف تقییم مخصص ما مقابل: 

 الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة للمجموعة  -
 

شھراً قبل كل فترة تقریر وما یقابلھا من  ۱۲عدالت الخسائر المتوقعة إلى معلومات سداد الذمم المدینة وذلك على مدى تستند م
خسائر ائتمانیة تاریخیة تم التعرض لھا خالل ھذه الفترة. وتُعدل معدالت الخسائر التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة  

الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة. حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي  المتعلقة بعوامل االقتصاد 
للمملكة العربیة السعودیة (الدولة التي تقدم خدماتھا فیھا) ومعدل التضخم في المملكة العربیة السعودیة واإلنفاق الحكومي  

دل معدالت الخسارة التاریخیة بناًء على التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل. السعودي على أنھا أكثر العوامل مالئمة، وبالتالي تع
  

 
یُقّسم منھج الخسارة المتوقعة نموذج إجمالي مبلغ الخسارة إلى األجزاء التالیة: احتمالیة التعثر في السداد، والخسارة بافتراض  

 شرحھا باختصار كما یلي: التعثر في السداد، والتعرضات عند التعثر في السداد. وقد تم 
 

تمثل تقدیر الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وھي تستند إلى الفرق بین التدفقات  الخسارة بافتراض التعثر في السداد:
النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض تحصیلھا بما في ذلك من أي ضمان. ویتم عادةً التعبیر عنھا كنسبة مئویة 

 من التعرضات عند التعثر في السداد.
 

 تمثل احتمالیة التعثر في السداد على مدى أفق زمني محدد.  احتمالیة التعثر في السداد: 
 

تمثل تقدیر للتعرض في تاریخ تعثر مستقبلي في السداد، باألخذ باالعتبار التغیرات المتوقعة   التعرضات عند التعثر في السداد:
 تقریر، بما في ذلك سداد المبلغ األصلي والفائدة وعملیات السحب المتوقعة المتعلقة بالتسھیالت الملزمة. في التعرض بعد تاریخ ال

 
 عرض االنخفاض في القیمة 

 یتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات. 
 

یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالمستحقات من عقود اإلیجار التشغیلي بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة  
 والدخل الشامل اآلخر.  

 
 النموذج وإطار العمل 

الموجودات المالیة. تتضمن تستخدم المجموعة نموذج احتمالیة التعثر في السداد في مرحلة زمنیة معینة لقیاس االنخفاض في قیمة  
نماذج احتمالیة التعثر في السداد في مرحلة زمنیة معینة معلومات من دورة االئتمان الحالیة وتقییم المخاطر في مرحلة زمنیة  

ء في  معینة. إن الھیكل الخاص باحتمالیة التعثر في السداد في مرحلة زمنیة معینة یمكن استخدامھا لقیاس التدھور االئتماني والبد
احتمالیة التعثر في السداد عند القیام بعملیات احتساب المخصص. كذلك، عند احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
العمر، وبعد تحویل المدخالت بشكل صحیح، یمكن التنبؤ بالتدفقات النقدیة والقیمة الدفتریة اإلجمالیة، ومخصص الخسارة،  

 الیة ومن ثم احتسابھا.والتكلفة المطفأة لألداة الم
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 سیناریوھات المتوسط المرجح لالقتصاد الكلي 
تقوم المجموعة بإدراج عوامل االقتصاد الكلي للناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم واإلنفاق الحكومي لوضع سیناریوھات  

احتمالیة باستخدام السیناریوھات األفضل واألسوأ. إن التحلیل الذي یستند إلى السیناریو یتضمن متعددة بغرض تحقق نتائج أكثر  
معلومات مستقبلیة ضمن تقدیر االنخفاض في القیمة باستخدام سیناریوھات متعددة لالقتصاد الكلي المستقبلي. ویعكس تقدیر 

 مال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة.الخسائر االئتمانیة المتوقعة قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحت 
 

وبعد أن یتم تعدیل مدخالت النموذج لسیناریوھات االقتصاد الكلي المذكورة أعاله، یتم احتساب احتمالیة التعثر في السداد لكل  
یستند إلى احتمالیة السیناریوھات. وفي الخطوة  سیناریو وعندئِذ یتم احتساب المتوسط المرجح الحتمالیة التعثر في السداد الذي 

 األخیرة، یتم تحدید المتوسط المرجح للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر والذي یستند إلى احتمالیة السیناریوھات.
 

 تقسیم المحفظة 
دام عملیات تقسیم مثل المنطقة الجغرافیة،  تقوم المجموعة بتقییم موجوداتھا المالیة استناداً إلى خصائص المخاطر االئتمانیة باستخ

ونوع العمیل، وتصنیف العمیل وغیر ذلك. وتعكس التقسیمات المختلفة فروقات في أحداث احتمالیة التعثر في السداد وفي  
 معدالت االسترداد في حدث "التعثر في السداد". 

 
 تعریف التعثر في السداد 

 ثر في السداد یحدث عندما: في السیاق السابق، تعتبر المجموعة أن التع
یكون ھناك احتمال بعدم قیام العمیل بسداد التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل دون قیام المجموعة باللجوء إلى اإلجراءات     -

  مثل تحصیل الضمان (إذا كانت المجموعة تحتفظ بھ)، أو 
التزام ائتماني ھام للمجموعة. ونظراً ألن قطاع الصناعة عادة یوماً في أي    ٤٥٥عندما یكون العمیل متأخر السداد ألكثر من     -

یوماً المذكور في    ۹۰ما یقترح أن تلك الفترة تمثل بعدالة سیناریو التعثر في السداد للمجموعة، فإن ذلك یدحض افتراض الـ  
 .۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
النموذج أعاله وإثبات الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. یتم شطب الذمم  یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل باستخدام 

المدینة مع المخصص المرتبط بھا عندما ال یكون ھناك احتمال حقیقي باستردادھا مستقبالً وتم تحقق كافة الضمانات أو تم  
في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعت    ةمة المقدرتحویلھا إلى المجموعة. في حال زیادة أو نقصان مبلغ خسائر االنخفاض في القی 

بعد إثبات االنخفاض في القیمة، یتم زیادة أو تخفیض خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً. في حال استرداد المبلغ المشطوب  
 الحقاً، یتم إثبات مبلغ االسترداد تحت بند اإلیرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 المخصص المحدد 

ل  ب یتم إثبات مخصص محدد على أساس من عمیل لعمیل آخر في تاریخ كل تقریر. تقوم المجموعة بإثبات مخصص محدد مقا
 الذمم المدینة من بعض العمالء. ویتم عكس المخصصات فقط عندما یتم استرداد المبالغ القائمة من العمالء.

 
 الشطب 

الدفتریة للموجودات المالیة (سواء جزئیاً أو كلیاً) إلى المدى الذي ال یكون عنده توقع واقعي باالسترداد.  یتم شطب إجمالي القیمة  
وھذا ھو الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدین لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة  

  كافیة لسداد المبالغ التي تتعرض للشطب. 
 
 

 لوبات المالیة المط
یتم اإلثبات األولي لجمیع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والسلف، مخصوًما منھا تكالیف المعامالت  

 المباشرة.
 

 وتشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة بشكل رئیسي على الذمم الدائنة التجاریة و األخرى والطرف ذو العالقة والقروض. 
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 (یتبع)  المطلوبات المالیة
 

 بعد اإلثبات األولي، یتم الحقاً قیاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

ً للمعیار الدولي   المطلوبات المالیة  التصنیف وفقا
  ۹للتقریر المالي  

   بالتكلفة المطفأة ذمم دائنة تجاریة 
   بالتكلفة المطفأة مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

   بالتكلفة المطفأة قروض 
   بالتكلفة المطفأة مستحق ألطراف ذات عالقة 

 
 التوقف عن اإلثبات 

 إلغاءھا أو انتھائھا.تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد المطلوبات التعاقدیة أو 
 

 الموجودات المالیة  ) أ
إذا تم تعدیل آجال الموجودات المالیة، تجري المجموعة تقییماً فیما إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة بشكل  

من الموجودات المالیة   جوھري. وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل كبیر، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة
األصلیة یتم اعتبارھا على أنھا منقضیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة األصلیة وإثبات موجودات  

 مالیة جدیدة بالقیمة العادلة. 
 

ي، عندئِذ فإن التعدیل ال یؤدي إلى  إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھر 
التوقف عن إثبات الموجودات المالیة. وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات  

  ارة الموحدة. المالیة وإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة اإلجمالیة كتعدیل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخس
 

 المطلوبات المالیة  ) ب
تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة  

ن الفرق بین القیمة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة، یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة استناداً إلى الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. إ 
الدفتریة للمطلوبات المالیة التي یتم تمییزھا والمطلوبات المالیة الجدیدة بالشروط المعدلة یتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة. 
 

 مقاصة األدوات المالیة 
في في قائمة المركز المالي الموحدة عند یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویُعرض المبلغ الصا

وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النیة للتسویة على أساس الصافي وذلك لبیع الموجودات  
 وتسویة المطلوبات في آن واحد. 

 
منفصلة وتقاس بقیمتھا الدفتریة قبل تصنیفھا یتم عرض الموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع بصورة 

كمحتفظ بھا بغرض البیع وقیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أقل. ومع ذلك، یتم االستمرار في قیاس بعض الموجودات  
تفظ بھا بغرض المحتفظ بھا بغرض البیع وفقاً للسیاسة المحاسبیة المالئمة للمجموعة لھذه الموجودات. وبمجرد تصنیفھا كمح

 البیع، ال تخضع الموجودات لالستھالك أو اإلطفاء. 
 

تم عرض أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع عملیة غیر مستمرة أو إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، كجزء من 
 البند الرئیسي الواحد والربح أو الخسارة من العملیات غیر المستمرة.

  
 حكمھالنقد وما في 

یتكون النقد وما في حكمھ في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في البنوك والودائع قصـیرة األجل ومرابحة مسـتحقة خالل 
 ثالثة أشھر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا.
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 منافع الموظفین
 

 االلتزامات قصیرة األجل 
یتم احتساب منافع الموظفین قصیرة األجل كمصروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع  

تقدیر دفعھ عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي قدمھا الموظف ویمكن 
 االلتزام بصورة موثوقة. 

 
 التزامات ما بعد انتھاء التوظیف 

ً لمتطلبات نظام العمل السعودي. یستند الحق في ھذه المنافع إلى الراتب   تقدم المجموعة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا وفقا
ثبات التكالیف المتوقعة لھذه المنافع على  األساسي للموظفین وطول فترة الخدمة، بشرط إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم إ

 مدار فترة الخدمة. 
 

إن خطط التزامات منافع الموظفین غیر ممولة. وبناء على ذلك، یقوم خبراء اكتواریون مستقلون بتقییم االلتزامات بموجب ھذه  
 كتواري.  الخطط استناداً إلى طریقة وحدة االئتمان المخططة ویتم تسجیل االلتزام على أساس تقییم ا

 
إن االلتزام الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلق بخطط منافع التقاعد المحددة یمثل القیمة الحالیة اللتزامات  
المنافع المحددة في نھایة فترة التقریر. یتم احتساب التزامات المنافع المحددة بشكل سنوي من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام 

 ة وحدة االئتمان المخططة.  طریق
 

یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الفائدة 
االلتزامات  للسندات الحكومیة عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط لالستحقاق تقارب شروط  

 ذات العالقة بالمعاش. 
 

 یتم إثبات تكالیف الخدمة السابقة على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
 

ویتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على رصید التزامات المنافع المحددة. ویتم إدراج ھذه التكلفة في مصروف  
ي قائمة الدخل الموحدة. إن األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات  منفعة الموظف ف

 االكتواریة یتم تحمیلھا أو إضافتھا في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فیھا.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة
تحویلھا إلى الریال الـسعودي باـستخدام أـسعار الـصرف الـسائدة عند حدوث تلك المعامالت. أما المعامالت بالعمالت األجنبیة یتم 

الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا إلى الریال الســــعودي باســــتخدام أســــعار التحویل 
ــبة للموجودات والمطلوبات غیر ال ــائدة بتاریخ التقریر. وبالنســ ــھا وفقاً للقیمة العادلة بعملة أجنبیة فیتم الســ نقدیة التي یتم قیاســ

تحویلھا إلى عملة النشــاط باســتخدام أســعار الصــرف عند تحدید القیمة العادلة. إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاســھا بناًء على 
عاملة. یتم إثبات األرباح والخسـائر الناتجة التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا على أسـاس أسـعار الصـرف في تاریخ الم

 عن التغیرات في أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر.
 

 اإلیرادات
 

 إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار  
یتم إثبات إیرادات اإلیجار الناتجة عن عقود اإلیجار التشغیلي للعقارات االستثماریة، بالصافي بعد الخصم، وفقاً لشروط عقود  

أكثر تمثیالً للنمط الذي یتم بموجبھ  أساسي اخر بدیل ھناك إذا كان  أالاإلیجار على مدى فترة اإلیجار بطریقة القسط الثابت، 
 ة من األصل المؤجر. تقلیص المنافع المستخلص
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 : اإلیراد من العقود مع العمالء۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 
الذي    ۱۸الذي یغطي عقود اإلنشاءات، كما یحل محل معیار المحاسبة الدولي    ۱۱ھذا المعیار یحل محل معیار المحاسبة الدولي  

اإلیرادات الناتجة عن بیع البضائع وتقدیم الخدمات. یعتمد ھذا المعیار على مبدأ تحقق اإلیرادات عندما یتم تحویل یتضمن 
السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل، إال إذا كانت ھذه العقود في نطاق معاییر أخرى. ینشئ المعیار الجدید نھج 

، ۱٥اتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي الخمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الن 
یتم إثبات اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أنھ سیكون لھا الحق فیھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات  

 للعمیل.
 

بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة  یتطلب المعیار من المنظمات إجراء تقدیرات، مع األخذ  
من خطوات النھج على العقود المبرمة مع عمالئھا. إضافة إلى ذلك، یحدد المعیار المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول  

 على العقد والتكلفة المرتبطة مباشرةً بتنفیذ العقد.
 

، وبالتالي لیس للمعیار ۱٦وتكون ھذه العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي تعمل المجموعة في أنشطة التأجیر 
 تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.  ۱٥الدولي للتقریر المالي 

 
 االحتیاطي النظامي 

من أرباحھا  ٪۱۰تجنب في كل سنة  وفقاً لنظام الشركة األساس ونظام الشركات السعودي السابق، یتعین على المجموعة أن
من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح حالیًا للتوزیع  ٪۳۰الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 

 بالمجموعة. المساھمینعلى 
 

 الزكاة  
ھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة  تخضع المجموعة والشركات التابعة لھا للزكاة وذلك وفقاً ألنظمة الزكاة الصادرة عن ال

٪ من الربح الزكوي المعدل أو  ۲٫٥العربیة السعودیة ("الھیئة") والتي تخضع للتفسیرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع 
على أساس صافي حقوق الملكیة باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكاة، أیھما أعلى. تقوم اإلدارة بتكوین المخصصات  

لمالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعھا للھیئة كما تقوم بإجراء تقییم دوري لموقف اإلقرارات الزكویة فیما یتعلق بالحاالت  ا
التي تخضع فیھا الئحة الزكاة المطبقة للتفسیر. یتم تحمیل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  

زكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة من قبل الھیئة في الفترة التي یتم فیھا ویتم إثبات مطلوبات ال
 إصدار الربط النھائي. 

 
 المخصصات 

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة حالیة أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ویمكن تقدیرھا 
ھ من المحتمل أن یتطلب ذلك استخدام الموارد االقتصادیة للمجموعة لسداد االلتزام. عندما یكون التأثیر بشكل موثوق بھ، وأن 

جوھري یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل خصم قبل الضریبة الذي یعكس  
یكون مالئماً والمخاطر التي ینطوي علیھا االلتزام. ویتم إثبات الخصم تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال، وعندما 

 المتنازل عنھ كتكالیف تمویلیة.
 

 توزیعات األرباح على المساھمین 
 

یتم تسجیل توزیعات األرباح األولیة كألتزام فى الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس األدارة. یتم تسجیل توزیعات 
 . النھائیة فى الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل المساھمین فى الجمعیة العامةاألرباح 
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 التقاریر القطاعیة 
مراجعتھا بشكل بأن یتم تحدید القطاعات التشغیلیة استناداً إلى التقاریر الداخلیة التي تتم  ۸یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

منتظم بواسطة اإلدارة التنفیذیة بالمجموعة والمستخدمة في توزیع الموارد على القطاعات وتقییم أدائھا. وقد تم إعداد ھذه  
. تتعلق معظم إیرادات المجموعة وأرباحھا وموجوداتھا  ۸القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

ا في المملكة العربیة السعودیة وتنشأ من قطاعات األعمال التي یجب اإلبالغ عنھا. وتراقب اإلدارة التنفیذیة بمراقبة بعملیاتھ
نتائج التشغیل للقطاعات التشغیلیة ھذه بصورة منفصلة وذلك بغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء. ویجري  

أو الخسارة وقیاسھ بطریقة تتماشى مع الربح أو الخسارة التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة   تقییم أداء القطاع على أساس الربح
 الموحدة. 

 
 ربحیة السھم 

تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسھم وفقاً ألسھمھا العادیة. یتم احتساب الربح األساسي للسھم بتقسیم الربح أو الخسارة  
 الشركة على عدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.العائدة على مساھمي 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة   -٦

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

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

 ھذه التقدیرات. تظھر بسھولة عن غیرھا من المصادر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن
 

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  

 ستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة. الم
 

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

 
 األحكام 

المتخذة لتطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا تأثیرات جوھریة على المبالغ المدرجة في القوائم  تعرض المعلومات حول األحكام  
 المالیة الموحدة في اإلیضاحات اآلتیة: 

 فیما إذا كانت المجموعة تمارس السیطرة على الشركة المستثمر فیھا. – ۳إیضاح 
 . تصنیف الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة – ۸إیضاح 
 تحدید ما إذا كان الترتیب ینطوي على عقد إیجار.   – ٤إیضاح 

 
 االفتراضات وعدم التأكد من التقدیرات 

فیما یلي المعلومات حول االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة التي لھا تأثیرات جوھریة على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة  
 الموحدة: 

 
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي 

تستخدم المجموعة سجل المخصص لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمستحق من عقود اإلیجار التشغیلي. تستند معدالت 
خسارة مماثلة (حسب الموقع الجغرافي  المخصصات إلى أیام التأخیر لمجموعة قطاعات مختلفة من العمالء الذین لدیھم أنماط 

 ونوع المنتج ونوع العمیل وتصنیفھ والتغطیة باالعتمادات المستندیة وغیرھا من أشكال التأمین االئتماني).
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 (یتبع)لتشغیلي مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني عقود اإلیجار ا
 

یعتمد سجل المخصص مبدئیًا على معدالت التعثر في السداد التاریخیة للمجموعة والتي یتم مالحظتھا. ستقوم المجموعة بحساب  
المثال،  ي تتسم بالنظرة المستقبلیة. فعلى سبیل  ت المصفوفة بشكل دقیق لتعدیل تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة مع المعلومات ال

إذا كان من المتوقع أن تتدھور األوضاع االقتصادیة المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم في المملكة العربیة  
السعودیة واإلنفاق الحكومي السعودي) على مدى العام المقبل والذي قد یؤدي إلى زیادة عدد حاالت التعثر في السداد في القطاع  

عدیل معدالت التعثر في السداد التاریخیة وفقاً لذلك. في تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت التعثر في السداد  العقاري، فیتم ت 
 التاریخیة والتي یتم مالحظتھا ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات التي تتسم بالنظرة المستقبلیة. 

 
ي یتم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة والخسائر االئتمانیة إن تقییم العالقة بین معدالت التعثر في السداد التاریخیة والت 

. قد  المتوقعة المتوقعة ھو تقدیر جوھري. وتتأثر قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالتغیرات في الظروف والظروف االقتصادیة
بالمجموعة التعثر الفعلي في السداد للعمیل ال تمثل تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة وتوقعات الظروف االقتصادیة الخاصة 

في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد الخاصة  
 .۱۱بالمجموعة في إیضاح 

 

 تقییم العقارات االستثماریة
مؤھل مھنیًا للحصول على تقدیرات القیمة السوقیة للعقارات االستثماریة  تستخدم المجموعة خدمات الطرف اآلخر المقیّم ال

 باستخدام أسالیب تقییم معترف بھا لغرض مراجعة االنخفاض في القیمة واإلفصاحات في القوائم المالیة الموحدة. 
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة
األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة بغرض احتساب االستھالك لھا. یتم تحدید تحدد اإلدارة 

ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة  
نتاجیة سنویاً، ویتم تعدیل التغیر في مصروفات االستھالك (إن وجدت) في الفترات الحالیة  بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإل 

 والمستقبلیة.

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
القیمة یحدث االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو وحدة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل 

العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أكبر. یستند احتساب القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع إلى المعطیات 
المتوفرة من معامالت المبیعات قید التنفیذ في معامالت بشروط تجاریة بحتة ألصول مماثلة أو استناداً إلى األسعار المعروضة  

ناقصاً التكالیف اإلضافیة لبیع األصل. یستند احتساب القیمة قید االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدیة المخصومة.  في السوق 
تؤخذ التدفقات النقدیة من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة  

یة الھامة التي سوف تعزز من أداء الموجودات التي یتم اختبارھا. إن المبلغ القابل لالسترداد ھو  بعد أو االستثمارات المستقبل
أكثر البنود حساسیة لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة 

 عتبر ھذه التقدیرات األكثر صلة بالعقارات التي قامت المجموعة بإثباتھا.المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل. وت 
 

 التزامات المنافع المحددة  –منافع الموظفین 
تطبق المجموعة خطة مكافأة نھایة الخدمة على موظفیھا طبقًا لنظام العمل السعودي السائد. یكون االلتزام مستحقًا استناداً إلى 

ً للتقییم االكتواري الدوري. راجع إیضاح طریقة وحدة االئتمان المخط للحصول على تفاصیل حول االفتراضات   ۱٥طة وفقا
 والتقدیرات. 

لھذه القوائم المالیة الموحدة بغرض تقییم القیمة الحالیة  ۱٥تم تطبیق بعض االفتراضات االكتواریة كما ھو مبین في إیضاح 
تراضات في السنوات المستقبلیة قد تؤثر على األرباح والخسائر في تلك اللتزامات المنافع المحددة. أي تغیرات في ھذه االف

 السنوات. 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۲۲ 

 
 الممتلكات والمعدات -۷

 اإلجمالي   السیارات   معدات الجھزة واأل  مباني ال  راضي األ 
          التكلفة: 

 ۲۰۸٬٥۷۹٬۹۹۰  ٥٦۳٬۱۰۰  ۲۲٬۰٤۸٬۲٤٦  ۱٦۹٬۹۳۳٬۸۹۹  ۱٦٬۰۳٤٬۷٤٥ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ٦۲٤٬۱۰٥  -  ٦۲٤٬۱۰٥  -  - إضافات 

 ٤۱۰٬۱۷۰  -  ٤۱۰٬۱۷۰  -  - محول من عقارات استثماریة 
 ۲۰۹٬٦۱٤٬۲٦٥  ٥٦۳٬۱۰۰  ۲۳٬۰۸۲٬٥۲۱  ۱٦۹٬۹۳۳٬۸۹۹  ۱٦٬۰۳٤٬۷٤٥ م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 ۷٤۳٬٦۳۱  -  ۷٤۳٬٦۳۱  -  - إضافات 
 ۲۱۰٬۳٥۷٬۸۹٦  ٥٦۳٬۱۰۰  ۲۳٬۸۲٦٬۱٥۲  ۱٦۹٬۹۳۳٬۸۹۹  ۱٦٬۰۳٤٬۷٤٥ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  

          االستھالك المتراكم: 
 )۱۲٬۸۲۰٬٦۷۹(  )٤٥٤٬۳۰٦(  )٥٬٥۳٥٬۳۸٥(  )٦٬۸۳۰٬۹۸۸(  - م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 )۸٬٤۱۰٬۱٦۷(  )٥۳٬۸۲٥(  )۳٬٦۲۳٬۳۸٥(  )٤٬۷۳۲٬۹٥۷(  - المحمل للسنة 
 )۲۱٬۲۳۰٬۸٤٦(  )٥۰۸٬۱۳۱(  )۹٬۱٥۸٬۷۷۰(  )۱۱٬٥٦۳٬۹٤٥(  - م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 ) ۸٬۳۰٤٬۷۲۱(  ) ٥۳٬۷٤٥(  ) ۳٬۲٥۱٬۷۱۳(  ) ٤٬۹۹۹٬۲٦۳(  - المحمل للسنة 
 ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  -  ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  - )۲خسارة االنخفاض في القیمة (إیضاح 

 ) ٥٤٬٥۳٥٬٥٦۷(  ) ٥٦۱٬۸۷٦(  ) ۱۲٬٤۱۰٬٤۸۳(  ) ٤۱٬٥٦۳٬۲۰۸(  - م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  
          صافي القیمة الدفتریة: 

 ۱٥٥٬۸۲۲٬۳۲۹  ۱٬۲۲٤  ۱۱٬٤۱٥٬٦٦۹  ۱۲۸٬۳۷۰٬٦۹۱  ۱٦٬۰۳٤٬۷٤٥ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۱۸۸٬۳۸۳٬٤۱۹  ٥٤٬۹٦۹  ۱۳٬۹۲۳٬۷٥۱  ۱٥۸٬۳٦۹٬۹٥٤  ۱٦٬۰۳٤٬۷٤٥ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 دیسمبر:  ۳۱االستھالك المحمل للسنة المنتھیة في وفیما یلي مصروف 

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  

 ۷٬۷۷٥٬۸٦۷  ۷٬٤۲٤٬۰۷۸  تكلفة اإلیرادات  
 ٦۳٤٬۳۰۰  ۸۸۰٬٦٤۳  مصروفات عمومیة وإداریة  

  ۸٬۳۰٤٬۷۲۱  ۸٬٤۱۰٬۱٦۷ 
 
 



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۲۳ 

 
 الممتلكات والمعدات (یتبع)  -۷

 
م، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة على ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في استناداً إلى 

یوضح العوامل األساسیة التي أدت   ۲( أیضاح رقم ملیون لایر سعودي ۲٥القیمة الدفتریة ألحد العقارات (فندق األندلس) بمبلغ 
 .)یوضح تفاصیل التقییم ۸الي األنخفاض وأیضاح رقم 

 
 ).  ۱٦وقد قامت المجموعة برھن الفندق مقابل تسھیل تمویل إسالمي الذي تم الحصول علیھ من البنك األھلي التجاري (إیضاح:  
 

  العقارات االستثماریة  -۸
 

 مباني ال راضي األ 
مشاریع تحت  ال

 اإلجمالي  التنفیذ 
     التكلفة: 

 ٦۱٦٬٤٤۱٬۸۳۹ ٤٤٬۰۹۹٬۸۱٦ ۳۷۰٬۹۲۷٬٦۲۳ ۲۰۱٬٤۱٤٬٤۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٦٦٬۳۹۲٬۲۷۱ ۸٬٤٥۹٬۷۷۱ ۲۰٤٬٥۳۹٬۳٦٥ ٥۳٬۳۹۳٬۱۳٥ إضافات 

 - )٤۳٬۲۷۷٬٦٥۰( ٤۳٬۲۷۷٬٦٥۰ - محول من مشاریع تحت اإلنشاء إلى مباني
 )٦٤۲٬۷٥۱( )٦٤۲٬۷٥۱( - - استبعادات

 )٤۱۰٬۱۷۰( )٤۱۰٬۱۷۰( - - محول إلى ممتلكات ومعدات  
 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹ ۸٬۲۲۹٬۰۱٦ ٦۱۸٬۷٤٤٬٦۳۸ ۲٥٤٬۸۰۷٬٥۳٥ م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  
 ۲٥۸٬٦۹٥٬٦٥۳ ۳٬۱٤٤٬۷٥٦ ۱٤۹٬٥۷۲٬۸۷٤ ۱۰٥٬۹۷۸٬۰۲۳ إضافات * 

 ۱٬۱٤۰٬٤۷٦٬۸٤۲ ۱۱٬۳۷۳٬۷۷۲ ۷٦۸٬۳۱۷٬٥۱۲ ۳٦۰٬۷۸٥٬٥٥۸ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  
     

     االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة: 

 )۱۱۰٬٥۷٥٬۲۸۰( )٥٬٥٥۰٬۰۲۲( )۱۰٥٬۰۲٥٬۲٥۸( - م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 )۱٤٬۲٦٤٬٤۲٦( - )۱٤٬۲٦٤٬٤۲٦( - للسنة   حملالم

 - ٥٬٥٥۰٬۰۲۲ )٥٬٥٥۰٬۰۲۲( - محول من مشاریع تحت اإلنشاء إلى مباني
 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦( - )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦( - م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 ) ۱۸٬٤۲۲٬۲۹۰( - ) ۱۸٬٤۲۲٬۲۹۰( - المحمل للسنة** 
 ) ٦٬۸۲۸٬۹٤۲( - ) ٦٬۸۲۸٬۹٤۲( - )۲خسائر انخفاض في القیمة (إیضاح  

 ) ۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸( - ) ۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸( - م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  
     صافي القیمة الدفتریة: 

 ۹۹۰٬۳۸٥٬۹۰٤ ۱۱٬۳۷۳٬۷۷۲ ٦۱۸٬۲۲٦٬٥۷٤ ۳٦۰٬۷۸٥٬٥٥۸ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۷٥٦٬۹٤۱٬٤۸۳ ۸٬۲۲۹٬۰۱٦ ٤۹۳٬۹۰٤٬۹۳۲ ۲٥٤٬۸۰۷٬٥۳٥ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
ملیون لایر  ۲٥۰م، استحوذت المجموعة على كیوبیك بالزا الواقع في الریاض مقابل مبلغ نقدي قدره ۲۰۲۰یونیو  ۲۲* في 

بمبلغ فقد تم تأجیر كیوبیك بالزا  باإلضافة إلى ذلك ، سعودي ومولت عملیة االستحواذ من خالل التمویل اإلسالمي اإلضافي 
 سنوات.  ۳ملیون لایر سعودي سنویاً لفترة  ۲۱٫٦إیجار قدره 

 
 ** یتم توزیع مصروف االستھالك المحمل للسنة على تكلفة اإلیرادات. 

 
البنك األھلي التجاري (إیضاح  تسھیل تمویل إسالمي الذي تم الحصول علیھ من مقابل وقد قامت المجموعة برھن األندلس مول 

۱٦.( 
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۲٤ 

 
 

 العقارات االستثماریة (یتبع) -۸
 

م، فقد سجلت إدارة المجموعة خسارة انخفاض في القیمة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱استناداً إلى التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في  
یوضح العوامل األساسیة التي   ۲( أیضاح رقم ملیون لایر سعودي  ٦٫۸على القیمة الدفتریة لبعض العقارات االستثماریة بمبلغ 

   .أدت الي األنخفاض)
 

  ۳۱كما تم إجراء تقییم لألراضي والمباني المصنفة كعقارات استثماریة من خالل مقیمین خارجیین لتحدید قیمھا العادلة كما في 
ملیار لایر   ۱٫٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۱٫۸م. وقد بلغت القیم العادلة للعقارات االستثماریة ۲۰۲۰دیسمبر 

مثل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة معدالت  سعودي) كما في ذلك التاریخ. ت 
الخصم وطرق التقییم المستخدمة ھي التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة مقارنة المبیعات. إن المقیمین الخارجیین معتمدین من 

 قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (تقییم). 
  

الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، باإلضافة إلى المدخالت غیر   یعرض
 القابلة للمالحظة الھامة المستخدمة في نماذج التقییم.

 
 

 قیاس القیمة العادلة   

 الغرض أسلوب التقییم العقارات
المدخالت الرئیسیة 

 التقییموافتراضات 

القیمة العادلة كما في 
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰

القیمة العادلة كما في 
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹

المركز الرئیسي 
إیرادات إیجار وتنمیة  تكلفة اإلحالل لشركة األندلس 

 رأس المال
إضافة تكالیف إنشاء إلى 

 ۱٥٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٤٬٦۰۰٬۰۰۰ تكلفة األرض 

النقدیة التدفقات  الصحافة سنتر
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۹معدل الخصم 
 ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٥٬٦٦٦٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  التالل سنتر
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۹معدل الخصم 
 ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬٥۰۰٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  الیرموك سنتر 
 المخصومة

وتنمیة إیرادات إیجار 
 رأس المال

 ٪۹معدل الخصم 
 ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۲۸۰٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  األندلس مول
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۱۱معدل الخصم 
 ۱٬۲۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  المروة بالزا 
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۹معدل الخصم 
 ۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  برج سالمة
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۱۱معدل الخصم 
 ۲٥۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 

                                            
۲٥۸٬۹۳۰٬۰۰۰ 

التدفقات النقدیة  كیوبیكبرج 
 المخصومة

إیرادات إیجار وتنمیة 
 رأس المال

 ٪۱۱معدل الخصم 
 ۲٥٦٬۰۰۰٬۰۰۰ - 

 
وفیما   ،تستخدم المجموعة تقاریر التقییم من المقیم المستقل المعین بواسطة اإلدارة لتقییم القیمة العادلة للعقارات في تاریخ التقریر

 یلي تفاصیل المقیمین الخارجیین:
 

 ۱۲۱۰۰۰۱۰۳۹: سجل تقییم رقم سترات فالیو  -۱
  ۱۲۲۰۰۰۱۳۱۱نایت فرانك: سجل تقییم رقم  -۲

 
  للقیمة العادلة.  ۳إن أسالیب التقییم المستخدمة ھي الستخالص المستوى 
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۲٥ 

 
 

 
 موجودات حق االستخدام  -۹

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  

    موجودات حق االستخدام 
 ۱۰۱٬٤۱۱٬٤٤۸  ۹٥٬۲٥۹٬۹۷۲ موجودات مثبتة خالل السنة 

 )٦٬۱٥۱٬٤۷٦(  ) ٦٬۱٥۱٬٤۷٦( للسنة مخصص االستھالك 
 ۹٥٬۲٥۹٬۹۷۲  ۸۹٬۱۰۸٬٤۹٦ الرصید في نھایة السنة 

    
    التزامات عقود اإلیجار 

    التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة –تحلیل االستحقاق 
 ٦٬۳۹٥٬۰۰۰  ۹٬٦٥۰٬۰۰۰ أقل من سنة 

 ۸۰٬۷٥۸٬۲٥۰  ۸۱٬۷٥٦٬۰۰۰ من سنة إلى خمس سنوات 
 ۱۸۹٬۳٥٦٬۱۹۲  ۱۷۸٬۷۰۸٬٤٤۲ أكثر من خمس سنوات 

 ۲۷٦٬٥۰۹٬٤٤۲  ۲۷۰٬۱۱٤٬٤٤۲ إجمالي التزامات عقود اإلیجار غیر المخصومة 
    

التزامات عقود اإلیجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة  
  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في 

  

 ۱۲۳٬۷۲۲٬۹٦۳  ۱۱۷٬۷۲۹٬۸۰۰ غیر متداولة
 ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰  ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰ متداولة 

 ۱۳۳٬٤۲۹٬۸۰۰  ۱۳۹٬٤۲۲٬۹٦۳ 
    المبالغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ٦٬۱٥۱٬٤۷٦  ٦٬۱٥۱٬٤۷٦ استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۱۱٬۷۳٤٬٤٦۹  ۱۲٬٥٤۸٬۰٦۷ مصروف الفائدة على التزامات عقود اإلیجار 

 
 
 

االستثمارات في الشركات الزمیلة - ۱۰  
 

 فیما یلي ملخًصا بتفاصیل االستثمارات في الشركات الزمیلة: 
 

 

 التأسیس بلد 
    نسبة الملكیة 

 م۲۰۱۹   م ۲۰۲۰ م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰

المملكة العربیة  شركة األسواق المتطورة 
 ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱  ۱۰٤٬۸۷۷٬۲۱٥ ٪٥۰ ٪ ٥۰ السعودیة 

المملكة العربیة  الحیاة العقاریة شركة 
 ۱۸٦٬۹۷٥٬۸۸۹  ۱۹۲٬٤۸٦٬٦۲٥ ٪۲٥ ٪ ۲٥ السعودیة 

المملكة العربیة  شركة صروح المراكز 
 ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ٤۹٬۲٥۱٬٥۱۳ ٪۲٥ ٪ ۲٥ السعودیة 

المملكة العربیة  شركة مستشفى غرب جدة 
 ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰  ٦٦٬٦۷٦٬۱٥۰ ٪٥۰ ٪ ٥۰ السعودیة 

المملكة العربیة  شركة الجوھرة الكبرى  
 ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٦۸٬۱۹۱٬٤٦۲ ٪۲٥ ٪ ۲٥ السعودیة 

 
 

   ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٤٦٤٬  ٦٥۸۳٤٬۸۲۰ 

 
 
 
 
 
 
 



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۲٦ 

 
  االستثمارات في الشركات الزمیلة (یتبع)  -۱۰

 
الضرورة، یتم إجراء تعدیالت لكي تتوافق  یتم إعداد القوائم المالیة للشركة الزمیلة لفترة التقاریر المالیة نفسھا للمجموعة. وعند 

 السیاسات المحاسبیة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة. 
 فیما یلي الحركة في االستثمار في شركات زمیلة: 

 
 م۲۰۱۹   م ۲۰۲۰ 
     

 ٤۹۳٬۹۸۸٬٥٥٤  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ الرصید االفتتاحي 
 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥   الزمیلةأجمالي الدخل الشامل االخر من الشركات الحصة في 

 )۳۳٬٦۷٥٬۰۰۰(  ) ۱٥٬۷٥۰٬۰۰۰( من الشركات الزمیلة توزیعات أرباح مستلمة 
 ۱۱٬۱۲٥٬۰۰۰  ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ اضافات خالل السنة 

 )٤۳٬٦۲٤٬۰۷٦(  -   استثمار خالل السنة بیع 
 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥ الرصید في نھایة السنة 

 
 



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۲۷ 

 
  االستثمارات في الشركات الزمیلة (یتبع)  -۱۰

 

 م ۲۰۲۰
شركة األسواق  

 المتطورة 
شركة الحیاة   

 العقاریة 
شركة صروح   

 المراكز 
 شركة مستشفى  

 غرب جدة  
شركة الجوھرة   

 الكبرى 
 

 اإلجمالي 
            

 ۱٬۰٤۰٬٥۰۹٬۰٥٦  ۸٥٬۳۳٥٬٦٦٤  ۲۱۲٬۱۰۳٬۰۹۰  ۱۹۷٬۱٦٦٬۹۳۲  ۳٤۹٬٥۹۹٬٥۹٤  ۱۹٦٬۳۰۳٬۷۷٦ موجودات غیر المتداولة 
 ٥٥۷٬۳۳۰٬۹۷۰  ۳٦۳٬۳۳۰٬۰۲٦  ۷۰٬۲٥۸٬۲۷۸  ۲٬۷۸۲٬۹٤۲  ۹۲٬۲۹٤٬٦۹۲  ۲۸٬٦٦٥٬۰۳۲ المتداولة موجودات 

 ) ۱۲۷٬۷٦٥٬۲۷۷(  ) ۲٥٬۸۹۹٬۸٤٥(  ) ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  ) ۱٬۲۲۸٬۰۲٦(  ) ٦۳۷٬٤۰٦( مطلوبات غیر متداولة 
 ) ۲۲٤٬۱۷۷٬٥٥۹(  ) ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ۲٬۹۳۷٬۰۰۷(  ) ۲٬۹٤۳٬۸۲۲(  ) ٥۳٬۷۱۹٬۷٥۸(  ) ۱٤٬٥۷٦٬۹۷۲( مطلوبات متداولة 

 ۱٬۲٤٥٬۸۹۷٬۱۹۰  ۲۷۲٬۷٦٥٬۸٤٥  ۱۷۹٬٤۲٤٬۳٦۱  ۱۹۷٬۰۰٦٬۰٥۲  ۳۸٦٬۹٤٦٬٥۰۲  ۲۰۹٬۷٥٤٬٤۳۰ صافي الموجودات  
            

 ) ۹۱٬۹٥۹٬۱۲٤(  -  ) ۹۱٬۹٥۹٬۱۲٤(  -  -  - یخصم: تمویل إضافي متعلق بالمستثمرین االخرین
            

   ٪ ۲٥  ٪ ٥۰  ٪ ۲٥  ٪ ۲٥  ٪ ٥۰ المجموعة نسبة حصة 
 ۳٦۲٬۷۸۹٬٤۳٤  ٦۸٬۱۹۱٬٤٦۱  ٤۳٬۷۳۲٬٦۱۹  ٤۹٬۲٥۱٬٥۱۳  ۹٦٬۷۳٦٬٦۲٦  ۱۰٤٬۸۷۷٬۲۱٥ حصة المجموعة في صافي الموجودات 

 ۲۲٬۹٤۳٬٥۳۱  -  ۲۲٬۹٤۳٬٥۳۱  -  -  - حصة األندلس في أرباح األرض المباعة 
 ۹٥٬۷٥۰٬۰۰۰  -  -  -  ۹٥٬۷٥۰٬۰۰۰  - شھرة كامنة 

 ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥  ٦۸٬۱۹۱٬٤٦۱  ٦٦٬٦۷٦٬۱٥۰  ٤۹٬۲٥۱٬٥۱۳  ۱۹۲٬٤۸٦٬٦۲٦  ۱۰٤٬۸۷۷٬۲۱٥   في الشركات الزمیلةالقیمة الدفتریة لالستثمار 
 ۱٤۸٬٥٥۸٬۳۳۷  -  -  -  ۱۱۰٬۹۳۷٬۲٤٥  ۳۷٬٦۲۱٬۰۹۲ زمیلة ال اتشركالإجمالي إیرادات 

 ۸٤٬٥۷٤٬۲۳۰  ) ۳۲۹٬۰٦۰(  ) ۱٬۸٤۸٬۹۸۱(  ) ۱٥۸٬۰۰٥(  ٦٥٬۰٤۲٬۹٤٦  ۲۱٬۸٦۷٬۳۳۰ الزمیلة اتصافي ربح/(خسارة) الشرك
 ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥  ) ۸۲٬۲٦٥(  ) ۹۲٤٬٤۹۱(  ) ۳۹٬٥۰۱(  ۱٦٬۲٦۰٬۷۳۷  ۱۰٬۹۳۳٬٦٦٥ الزمیلة  اتالمجموعة من الشركربح/(خسارة) حصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۲۸ 

 
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة (یتبع)  -۱۰
 

 م ۲۰۱۹
شركة األسواق  

 المتطورة 

 
شركة  
ھامات 
 العقاریة

 

شركة الحیاة 
 العقاریة

 

شركة صروح  
 المراكز

 

شركة مستشفى  
 غرب جدة 

 

شركة الجوھرة  
 الكبرى

 

 اإلجمالي 
              

 ۱٬۱۳٤٬٥۸۳٬۱۰٥  ۲٥۸٬۳۱۸٬٦۳۸  ۱۲٤٬۷۰۸٬٤۱۳  ۱۹۷٬۱٦٦٬۹۳۲  ۳٥٥٬۳۲۷٬۷۱۰  -  ۱۹۹٬۰٦۱٬٤۱۲ المتداولة موجودات غیر 
 ۱٥٤٬۲۰۹٬۰۸۷  ۱٤٬۱۹٦٬۸۹٤  ٦٥٬٥۲٦٬۹٤٥  ۲٬۷۸۲٬۹٤۱  ٦۰٬٦۸۹٬۸۳۸  -  ۱۱٬۰۱۲٬٤٦۹ موجودات المتداولة 

 )٦۷٥٬۱۰۳(  -  -  -  -  -  )٦۷٥٬۱۰۳( مطلوبات غیر متداولة 
 )۹۸٬۷۹٤٬۱۳۰(  )۲٤٬٤۲۰٬٦۲۷(  )۸٬۹٦۲٬۰۱٦(  )۲٬۷۸٥٬۸۱٦(  )٥۱٬۱۱۳٬۹۹٤(  -  )۱۱٬٥۱۱٬٦۷۷( مطلوبات متداولة 

 ۱٬۱۸۹٬۳۲۲٬۹٥۹  ۲٤۸٬۰۹٤٬۹۰٥  ۱۸۱٬۲۷۳٬۳٤۲  ۱۹۷٬۱٦٤٬۰٥۷  ۳٦٤٬۹۰۳٬٥٥٤  -  ۱۹۷٬۸۸۷٬۱۰۱ صافي الموجودات  
 یخصم: تمویل إضافي متعلق بمستثمرین آخرین

  -  -  -   -  )۹۱٬۹٥۹٬۱۲٤(  -  )۹۱٬۹٥۹٬۱۲٤( 

              
   ٪۲٥  ٪٥۰  ٪۲٥  ٪۲٥  -  ٪٥۰ نسبة حصة المجموعة 

 ۳٤٦٬۱٤۱٬۲۸۹   ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٤٤٬٦٥۷٬۱۰۹  ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ۹۱٬۲۲٥٬۸۸۹  -  ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱ حصة المجموعة في صافي الموجودات 
 ۲۲٬۹٤۳٬٥۳۱  -  ۲۲٬۹٤۳٬٥۳۱  -   -  -  - حصة األندلس في أرباح األرض المباعة 

 ۹٥٬۷٥۰٬۰۰۰  -  -  -  ۹٥٬۷٥۰٬۰۰۰  -  - شھرة كامنة 
 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰   ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰  ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ۱۸٦٬۹۷٥٬۸۸۹  -  ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱   في الشركات الزمیلةالقیمة الدفتریة لالستثمار 

 ۱۸٤٬٦٤۸٬۲٥٥  -  -  -  ۱٤۳٬۰۳۲٬۹۹۸  -  ٤۱٬٦۱٥٬۲٥۷ زمیلة ال اتشركالإجمالي إیرادات 
 ۱۲۱٬٦٦٥٬٦۸۸  )۲۳۲٬۳۲۰(  )۱۱۲٬۰٥۰(  )۱٦۸٬٥٤۲(  ۹۸٬۹۰۸٬٤٤٥  ۱٬٦۲۸٬۷۸۷  ۲۱٬٦٤۱٬۳٦۸ الزمیلة اتصافي ربح / (خسارة) الشرك

 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  )٥۸٬۰۷۹(  )٥٦٬۰۲٥(  )٤۲٬۱۳٦(  ۲٤٬۷۲۷٬۱۱۱  ۱٬٦۲۸٬۷۸۷  ۱۰٬۸۲۰٬٦۸٤ حصة ربح/(خسارة) المجموعة من الشركات الزمیلة 
 
 



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۲۹ 

 
 عقود اإلیجار التشغیلي  مستحق من  -۱۱

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٥۰٬٥۱۹٬۷۹۱  ٦۳٬۸۷۹٬۲۰۸ عقود إیجار تشغیلي  مستحق من
 )۱۱٬۸۷۹٬۹۹۱(  ) ۱۲٬۸۷۹٬۹۹۱( مخصص أرصدة مشكوك في تحصیلھا

 ٥۰٬۹۹۹٬۲۱۷  ۳۸٬٦۳۹٬۸۰۰ 
 

 فیما یلي بیان بالحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا: 
 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ۸٬۸۱٤٬۸۰۸  ۱۱٬۸۷۹٬۹۹۱ ینایر ۱
 ٥٬٦۰۷٬۳۲٦  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ المكون خالل السنة  

 )۲٬٥٤۲٬۱٤۳(  - مخصص مستخدم 
 ۱۱٬۸۷۹٬۹۹۱  ۱۲٬۸۷۹٬۹۹۱ دیسمبر ۳۱

 
 تحلیل أعمار ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي في تاریخ التقریر:

 

 
 

 مدفوعات مقدماً وأرصدة مدینة أخرى  -۱۲
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    
 ۹٬۳۰٥٬۰۰۰  ۱۰٬۱۲۳٬٥۲٤ دفعة مقدمة  

 ً  ٥٥٦٬۱۹۱  ۸۲۷٬۱٤٦ تأمینات مدفوعة مقدما
 ۹٥۱٬۰۰۸  ۹٦۷٬۳۳۳ سلف لموظفین  

 ۷٥٬۰٦۱  ٦۹۹٬۱۰۹ دفعات مقدَّمة لموردین
 ۱۲٬٤۹٤٬۷۸۸  ۱٬٦۷٤٬۳۷۷ المضافة ضریبة القیمة 

 ۳٬۳۱٥٬۹۷۰  ۹۰۰٬۹٥۷ أرصدة مدینة أخرى  
 ۱٥٬۱۹۲٬٤٤٦  ۲٦٬٦۹۸٬۰۱۸ 

 
 

 المدرجة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -األدوات المالیة   -۱۳
 

".  ۱التابعة "صندوق األھلي ریت تتمثل ھذه االستثمارات في استثمارات في صنادیق استثمار یدیرھا مدیر الصندوق للشركة 
ألف لایر سعودي والذي تم إثباتھ كإیرادات  ۳٦۰قامت المجموعة خالل السنة باستبعاد االستثمار نتج عنھ صافي ربح قدره 

 أخرى. 
  

 اإلجمالي  
  ۹۰إلى  ۱من 

 ً  یوما

 القیمة متأخرة السداد ومنخفضة 

  - ۹۱من 
۱۸۰  ً  یوما

  -  ۱۸۱من 
۲۷۰  ً  یوما

  – ۲۷۱من 
۳٦٥  ً  یوما

  – ۳٦٦من 
٤٥٥  ً  یوما

  ٤٥٥أكثر من  
 ً  یوما

        
 ۹٬٦٥۱٬۲۸۱ ۱٬۹٦۲٬۲٥٦ ۱٬۹٥۱٬۳٤۸ ٦٬۰٥۸٬۸۹۷ ۲٤٬۹۹۹٬٤۰۰ ۱۹٬۲٥٦٬۰۲٦ ٦۳٬۸۷۹٬۲۰۸ م ۲۰۲۰
 ٥٬۸٥٦٬۳۰٤ ٥٬۹۲٥٬۳٤٦ ۲٬۸۲۳٬۳۹۹ ٤٬٥۰٥٬٥٤۹ ۲۲٬۰۲۳٬۹۲۹ ۹٬۳۸٥٬۲٦٤ ٥۰٬٥۱۹٬۷۹۱ م۲۰۱۹



 العقاریةشركة األندلس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۳۰ 

 
 نقد وما في حكمھ -۱٤

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸  ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰ نقد لدى البنوك
 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  - ودائع مرابحة * 

 ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰  ۱٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸ 
 

 
* ودائع المرابحة ھي ودائع قصیرة األجل عالیة السیولة محتفظ بھا لدى مؤسسات مصرفیة ذات سمعة طیبة وتبلغ فترات  

 دیسمبر. ۳۱استحقاقھا األصلیة أقل من ثالثة أشھر كما في 
 

 التزامات المنافع المحددة  –منافع الموظفین    -۱٥
 

 التزامات المنافع المحددة المدرجة في قائمة المركز المالي:  -فیما یلي بیاناً بالحركة في منافع الموظفین 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٥٬۰۷٤٬۷۰٦  ٥٬۷۷۲٬٦٤۳ ینایر   ۱الرصید في  
 ۱٤٥٬۱۱٦  ۲۳۱٬۸٥٥ تكلفة الفائدة

 ٤۳٦٬٤۲۲  ۲٬۳۹۸٬٤٤٤ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۲٥۳٬۸٥٦  ۲٤٤٬٥۹٤ االكتواریة على االلتزام (الدخل الشامل اآلخر) الخسارة 

 )۱۳۷٬٤٥۷(  ) ۱٥٦٬۳۹۳( منافع مدفوعة 
 ٥٬۷۷۲٬٦٤۳  ۸٬٤۹۱٬۱٤۳ دیسمبر    ۳۱الرصید في  

 
 مصروفات المنافع المثبتة في الربح أو الخسارة 

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٤۳٦٬٤۲۲  ۲۳۱٬۸٥٥ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱٤٥٬۱۱٦  ۲٬۳۹۸٬٤٤٤ الفائدةتكلفة 

 ۲٬٦۳۰٬۲۹۹  ٥۸۱٬٥۳۸ 
 

 تتضمن االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزامات المنافع المحددة لما بعد التوظیف ما یلي: 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  
    

 ٪۳  ٪ ۲٫۱۰ معدل الخصم 
 ٪۱۲  ٪ ۱۰ معدل الزیادة المستقبلیة في الرواتب 

 
 لألثر الكمي الفتراضات التغیر في الرواتب ومعدل الخصم على التزامات المنافع المحددة: الحساسیة فیما یلي تحلیل 

 
 م۲۰۱۹   م ۲۰۲۰  

 ٪۱نقص بنسبة   ٪۱زیادة بنسبة   ٪ ۱نقص بنسبة   ٪ ۱زیادة بنسبة 
        

 ۱۳۱٬۰۲۳  )۱۲٦٬٤۲۷(  ) ۹۲۰٬۸۰۸(  ۷۸٥٬٤٤٥ معدل الخصم 
 )۱۱۷٬٤٦٤(  ۱۱۹٬۲۳۷  ۸۲٤٬۹۰۹  ) ۹٥۰٬٤۱۳( زیادات الرواتب المستقبلیة معدل 

 
المنافع المحددة للموظفین نتیجة للتغیرات  على اساس طریقة تستنبط االثر على مطلوباتاعاله  تحلیل الحساسیة تم إجراء 

المعقولة في االفتراضات الرئیسیة التي حدثت في نھایة تاریخ التقریر. یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في افتراض جوھري  
حیث أنھ من غیر  مع بقاء جمیع الفرضیات األخرى ثابتة. إن تحلیل الحساسیة قد ال یمثل التغیر الفعلي في مكافأة نھایة الخدمة 

 المحتمل حدوث تغییرات في الفرضیات بمعزل عن بعضھا البعض.
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۳۱ 

 
   تسھیالت التمویل اإلسالمي  -۱٦

  
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 ۱٬۸۲٦٬۱٥۱  ۳٥۷٬٦٦۲٬۳۹۱ الرصید في بدایة السنة 
 ۳٦۰٬٤٥٦٬٥٥٤  ۳۳٤٬۸٦٤٬٤۲۱ إضافات خالل السنة 

 )٤٬٦۲۰٬۳۱٤(  ) ۱۳٬٦۳۰٬۷۹٦( دفعات 
 ۳٥۷٬٦٦۲٬۳۹۱  ٦۷۸٬۸۹٦٬۰۱٦ قیمة التسھیالت إجمالي 

 )۱۰٤٬٦۱۲٬٤۷٥(  ) ۱٦۳٬۹۰۱٬۲٦٥( یخصم: تكلفة التمویل المؤجلة 
 ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦  ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱ الرصید في نھایة السنة 

 
 فیما یلي تفاصیل التكلفة التمویل المؤجلة:  

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 ۳٬۳۸٤  ۱۰٤٬٦۱۲٬٤۷٥ الرصید االفتتاحي 
 ۱۰۷٬٤۱۰٬۰۲۲  ۷۱٬۹٦۱٬۹۲۱ إضافات  

 )۲٬۸۰۰٬۹۳۱(  ) ۱۲٬٦۷۳٬۱۳۱( اإلطفاء للسنة (تكلفة تسھیالت التمویل اإلسالمي) 
 ۱٦۳٬۹۰۱٬۲٦٥  ۱۰٤٬٦۱۲٬٤۷٥ 

 
والتي  ملیون لایر سعودي من البنك األھلي التجاري  ٦٥۰م على تسھیل تمویل إسالمي بقیمة ۲۰۱۹حصلت المجموعة خالل 

 تتضمن شروط معینة خاصة بتعھدات مالیة لصالح البنك.
 

، شركة  الدارة  الشركة العقاریة المطورة للتملیك واقامت المجموعة بتحویل صك ملكیة العقارات (األندلس مول والفندق) لصالح  
 . تابعة مملوكة بالكامل للبنك األھلي التجاري لتمثل ضماناً مقابل التمویل

 
یونیو  ۲۲ملیون لایر سعودي كدفعة ثانیة من تسھیل التمویل اإلسالمي في  ۲٥۰م مبلغ ۲۰۲۰استخدمت المجموعة خالل 

سنوات والتي یجب    ٥التمویل اإلسالمي فترة سماح تمتد حتى  سنة. یمنح تسھیل    ۱٥م. تمتد فترة تسھیل التمویل اإلسالمي  ۲۰۲۰
 سنوات على أساس ربع سنوي.  ۱۰خاللھا سداد دفعات األرباح فقط. وبعد فترة السماح، یجب سداد المبلغ األساسي على مدى 

 
 المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى  -۱۷

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ۲۱٬۳۷٥٬۳۸٥  ۱۹٬٤۱۹٬٤۱٦ مصروفات مستحقة 
 ٤٥۸٬۳۲۷  ۲۱٦٬۹٤۲ مستحق لموردین

 ۲٬٤۷۱٬٥٤۲  ۱٬۷۰۱٬۷۹۱ رواتب ومنافع موظفین مستحقة 
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ أرصدة دائنة اخرى 

 ۲۸٬۳۳۸٬۱٤۹  ۲٦٬۳۰٥٬۲٥٤ 
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۳۲ 

 
 الزكاة  -۱۸

 
إقراراتھا الزكویة بصورة مستقلة بناًء على القوائم المالیة الخاصة بكل شركة، وعلیھ،  تقوم الشركة والشركات التابعة لھا بتقدیم 

یتم تحدید وعاء الزكاة واحتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لھا بصورة مستقلة، ویتم إظھار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن  
 قائمة الدخل الموحدة للمجموعة. 

 
م كما حصلت على شھادة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱میع اإلقرارات الزكویة حتى السنة المنتھیة في قدمت شركة األندلس العقاریة ج

 ۳۱م. وقد أنھت المجموعة الربط الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في  ۲۰۱۹الزكاة حتى  
 .م۲۰۱۸دیسمبر 

 
 وعاء الزكاة 

 دیسمبر باستخدام وعاء الزكاة كما یلي: ۳۱المنتھیة في یتم احتساب الزكاة للسنة 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    صافي وعاء الزكاة اإلیجابي (أ) 

 ۱٬۰٥۳٬٤۳۹٬۲۷۰  ۱٬۰۳۹٬۰۸۰٬۰۲۷ حقوق الملكیة 
 ۱۱٬۷۸۳٬۰۰۸  ۱۰٬۷۷۱٬۷۰۳ المخصصات 

 -  ٦۳٬۳٥۸٬۲۷۲ التزامات عقود اإلیجار لموجودات حق االستخدام 
 ۱٬۰٦٥٬۲۲۲٬۲۷۸  ۱٬۱۱۳٬۲۱۰٬۰۰۲ الزكاة اإلیجابي صافي وعاء 

    
    صافي وعاء الزكاة السالب (ب) 

 ۹٬۸۱٤٬٦۲٦  ۹٬٥۳۲٬۸۹۹ صافي   -ممتلكات ومعدات 
 ٦۲٬٥٤۳٬٦٥۳  ٤۱٬٥۹۹٬۱۳۳ عقارات استثماریة

 -  ٤۷٬٦۰٤٬۹۲۸ موجودات حق االستخدام 
 ۸٦۷٬۷۲۲٬۱٥۳  ۸٥۲٬۷۱۷٬۱٥۲ استثمارات في شركات زمیلة وتابعة 

 ۹٥۱٬٤٥٤٬۱۱۲  ۹٤۰٬۰۸۰٬٤۳۲ 
    

 ۱۲٥٬۱٤۱٬۸٤٦  ۱٦۱٬۷٥٥٬۸۹۰ صافي  
 )۱۱٬٦۳۰٬۳٦۹(  ۱۹٬۳۸۷٬٥۸۱ صافي الربح المعدل 

 ۲٬۹۳٥٬۰۰۱  ٤٬٦٥٤٬۲٤٥ ٪۲٫٥الزكاة المحملة بواقع 
 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬٤٦٥٬۳۱۷ ٪۲٫٥مصروف الزكاة للشركات التابعة بواقع 

 ٤٬٤۳٥٬۰۰۱  ٦٬۱۱۹٬٥٦۲ اإلجمالي 
 

 فیما یلي بیاناً بالحركة في مخصص الزكاة: 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ۱۳٬۳۰٥٬۷۰۸  ۱۱٬٦۳۱٬٥٤۳ ینایر ۱
 ٤٬٤۳٥٬۰۰۱  ٦٬۱۱۹٬٥٦۲ المكون خالل السنة 

 )٦٬۱۰۹٬۱٦٦(  ) ۱۱٬۲٤۳٬٥۹٥( دفعات تمت خالل السنة  
 ۱۱٬٦۳۱٬٥٤۳  ٦٬٥۰۷٬٥۱۰ دیسمبر ۳۱
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۳۳ 

 
 التقاریر القطاعیة  -۱۹

           
  تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي: 

  قطاع التجزئة: یشمل تأجیر وحدات للعقارات االستثماریة مثل مراكز التسوق. 
 ). مولاالندلس فندق قطاع الضیافة: یشمل منشآت تقدم خدمات الضیافة ( 

 قطاع المكاتب: یشمل تأجیر وحدات تجاریة من العقارات االستثماریة (برج سالمة وكیوبیك بالزا).
    

 اإلجمالي   أخرى  قطاع المكاتب   الضیافة قطاع   قطاع التجزئة  م ۲۰۲۰
 ۱٦۷٬۸۲٤٬٥٦۰  -  ۳۱٬٥٤٦٬۷٤۱  ۸٬٥٤۷٬۱٤۰  ۱۲۷٬۷۳۰٬٦۷۹ إیرادات 

 ) ۷۲٬۱٦۹٬۷۳۰(  -  ) ۷٬۷۸۹٬۸۰۹(  ) ۲۱٬٦۹۷٬۰۰۷(  ) ٤۲٬٦۸۲٬۹۱٤( تكلفة اإلیرادات 
 ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥  ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥  -  -  - الحصة في ربح شركات زمیلة 

 ) ٦٦٬۷۸۳٬۷۳۰(  ) ٤۱٬٥٦۲٬٥۳۲(  ) ۱۲٬٦۷۳٬۱۳۱(  -  ) ۱۲٬٥٤۸٬۰٦۷( مصروفات 
 ) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  -  -  ) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰(  مستحق من عقود ایجار تشغیليخسارة انخفاض في قیمة 

 ) ۳۱٬۸۲۸٬۹٤۲(  -  -  ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ٦٬۸۲۸٬۹٤۲( خسارة انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات وعقارات استثماریة
 ۹۱۹٬٦۷۹  ۹۱۹٬٦۷۹  -  -  - إیرادات أخرى 

 ۲۳٬۱۰۹٬۹۸۲  ) ۱٤٬٤۹٤٬۷۰۸(  ۱۱٬۰۸۳٬۸۰۱  ) ۳۸٬۱٤۹٬۸٦۷(  ٦٤٬٦۷۰٬۷٥٦ صافي الربح قبل الزكاة 
 ۱٬۹۸۰٬۳۲۱٬۱۳۲  ٦۱۸٬۷۰۸٬٦۷۰  ٥۰۱٬٦٤۳٬٤٥۰  ۱۳۱٬۲۸٥٬۱۲۲  ۷۲۸٬٦۸۳٬۸۹۰ الموجودات إجمالي 

  ۷٤٤٬۲۰٤٬۸۸۳  ۲۳٬۲۱۸٬٥۲۸  ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱  -  ۲۰٥٬۹۹۱٬٦۰٤ إجمالي المطلوبات 
 

 اإلجمالي   أخرى   قطاع المكاتب   الضیافة قطاع   قطاع التجزئة  م۲۰۱۹
 ۱۷٦٬۰٦۱٬۳٤۹  -  ۱۰٬٤٥٦٬٦۲۸  ۱٦٬۸۸۹٬٤۸۸  ۱٤۸٬۷۱٥٬۲۳۳ إیرادات 

 )۷۳٬٦٥۹٬۰٦۹(  -  )۲٬٥۲۳٬٥٦۲(  )۲۱٬۲۰۱٬٦۰۱(  )٤۹٬۹۳۳٬۹۰٦( تكلفة اإلیرادات 
 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  -  -  - الحصة في ربح شركات زمیلة 

 )٥۱٬٦۷۲٬٤۲٥(  )۳٥٬٤۷۱٬۱۷۷(  )٤٬٤٦٦٬۷۷۹(  -  )۱۱٬۷۳٤٬٤٦۹( مصروفات 
 )٥٬٦۰۷٬۳۲٦(  -  -  -  )٥٬٦۰۷٬۳۲٦( مستحق من عقود اإلیجار التشغیليخسارة انخفاض في قیمة 

 ٥٬۸٤٦٬۳٤۱  ٥٬۸٤٦٬۳٤۱  -  -  - إیرادات أخرى 
 ۸۷٬۹۸۹٬۲۱۲  ۷٬۳۹٥٬٥۰٦  ۳٬٤٦٦٬۲۸۷  )٤٬۳۱۲٬۱۱۳(  ۸۱٬٤۳۹٬٥۳۲ صافي الربح قبل الزكاة 

 ۱٬۷۹۹٬۲۰۰٬۲۱٥  ٦۳٥٬۸٦۸٬۹۲٦  ۲٦٥٬۳٦۷٬٥۰۱  ۱٦۲٬۲۸۱٬۲٤۰  ۷۳٥٬٦۸۲٬٥٤۸ إجمالي الموجودات 
 ٤۹۰٬٤٦۱٬۷۷۰  ٤۰٬۲۳۱٬۱٥۹  ۲٥۳٬۱۰٥٬۱۳٤  -  ۱۹۷٬۱۲٥٬٤۷۷ إجمالي المطلوبات 
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۳٤ 

 
 األساسیة والمخفضة -ربحیة السھم   ۲۰

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

 العادیة القائمة خالل الفترة. 
  

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٦٤٬۸۲۰٬٥٥۸  ۱٤٬۳٤۱٬٥۹۸ صافي ربح السنة 
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (سھم) 

 ۰٫۹۳  ۰٫۲۰ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
  

م  ۲۰۱۹دیسـمبر  ۳۱م و  ۲۰۲۰دیسـمبر  ۳۱السـھم المخفضـة تسـاوي ربحیة السـھم األسـاسـیة للسـنتین المنتھیتین في  إن ربحیة 
 حیث ال توجد أدوات ذات ربحیة مخفضة لكل سھم.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۲۱

 
ھام وموظفي اإلدارة الرئیسیین والشركات تتكون األطراف ذات العالقة في المجموعة من المساھمین الذین لدیھم سیطرة أو نفوذ  

بشروط معتمدة من قبل مجلس إدارة    األطراف ذات العالقة مع    التالتابعة حیث یكون للمساھمین سیطرة أو تأثیر ھام. تتم المعام
الت  تم حذف المعامی ألعمال. األعتیادي لالمجموعة. تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضھا البعض في سیاق 

 . المالیة الموحدة القوائمبین الشركات التابعة عند إعداد وواألرصدة بین الشركة وشركاتھا التابعة 
 

 العالقة  اسم الشركة 
 شركة زمیلة (أطراف أخرى ذات عالقة)  شركة الحیاة العقاریة 
 بعضو مجلس إدارةشركة ذات عالقة  شركة امتیاز العربیة  

 بعضو مجلس إدارةشركة ذات عالقة  لرعایة الصحیة  لالعالمیة شركة ال
 بعضو مجلس إدارةشركة ذات عالقة  صیدلیات الجمال الرابعة شركة  

 بعضو مجلس إدارةشركة ذات عالقة  شركة التوزیع الوطنیة 
  

 
 فیما یلي أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي أجریت خالل السنة:  

 
عالقة بوصفھا مستأجراً (من خالل ملكیة عضو مجلس إدارة لحصة غیر   اتذ اطرافلدى المجموعة عقود إیجار مع  •

ملیون   ۳٫۹م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۷إیجار سنوي قدره  بإجماليمباشرة في الشركات ذات الصلة) 
 لایر سعودي). 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله ، تكبدت المجموعة بعض المصاریف نیابة عن األطراف ذات العالقة وتحمیلھا على األطراف   •
 ذات العالقة في سیاق األعمال العادیة. 

 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۳٥ 

  
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع)  -۲۱

 
 الرصید في   م۲۰۱۹معامالت خالل  م ۲۰۲۰معامالت خالل   

 مستحق من أطراف ذات عالقة: 
 
 خدمات التشغیل  

مدفوع نیابة عن  
 أطراف ذات عالقة 

 
 خدمات اإلیجار  خدمات التشغیل  

مدفوع نیابة عن 
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ أطراف ذات عالقة 

 - - ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - شركة األسواق المتطورة  
 ٤۰٦٬۱۳٦ ۱٬٦٦۸٬۹۷۲ ۱٦٬۰۳۲٬٥۷۸ - - ۱٦٬۹۱٦٬۸۳۹ ٤٬٥۰۱٬٤۱۸ شركة الحیاة العقاریة 

 ٥٬۰۰۰ - ٥٬۰۰۰ - - - - شركة الجوھرة الكبرى 
 ۱۹۷٬۹۰٦ - - - ۱٬۸٤۹٬۱٥٥ - - مجموعة أي أتش جي (انتركونتیننتال) 

 ۳۷٬۳۳٦٬٥۷۰ ۱۳٬۱۷۷٬٦۱۳ ٤۳٬۹۲٥٬۳۷٦ - - - - شركة أصالة القابضة 
      ۱٤٬۸٤٦٬٥۸٥ ۳۷٬۹٤٥٬٦۱۲ 

        مستحق إلى طرف ذو عالقة:  
 ٦٬٤٦۳٬٦٦٦ - ٥٬۱٦۹٬۹۹۰ ۱٬۹۲۲٬۲۳۸ ٦٬۲۹٤٬۲٦۷ - - شركة ھامات العقاریة 

 ٤۰٬۸۲۱ ٤۰٬۸۲۱ ۸٬٦۱٤٬۷۱۰ - - - - شركة محمد الراجحي لالستثمار
 ۹٬٤٦۷٬۲٤۰ ۱٦٬۳٥٥٬٦۸۱ - - ۱٤٬٥٦۱٬٦٥٥ - ۲۱٬۳٥۷٬٦٥۸ األھلي كابیتال

      ۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲ ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷ 

 فیما یلي ملخًصا للمعامالت واألرصدة:
 

المعامالت من قبل المجموعة. فیما یلي أھم المعامالت مع ط وأحكام ھذه تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة مكافآت المساھمین األساسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا حیث تم اعتماد شرو
 األطراف ذات العالقة خالل السنة ھي كما یلي:

 

 
المحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 الشامل اآلخر الموحدة 
 الرصید في قائمة المركز   

 المالي الموحدة   
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰  م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ 
      

 ۱٬۷۲٦٬٥۸۳ ۲٬۱٦۸٬۹۷۳  ٤٬٤۸۱٬٤۲۰ ۲٬۷۱٦٬۳۹٥ اإلدارة الرئیسیینمكافآت موظفي 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۳٦ 

 
 األرباح الموزعة على المساھمین  ۲۲

 
لایر  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ أرباح بمبلغ م توزیع۲۰۲۰مایو  ۱٤قرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد بتاریخ 

م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۰ یونیو ۸في  وتم سداد تلك التوزیعاتلایر سعودي)  ۱سعودي (توزیعات أرباح لكل سھم بقیمة 
 لایر سعودي).  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 
 القیمة العادلة، والتصنیف، وإدارة المخاطر  –األدوات المالیة  ۲۳

 
تخضــع المجموعة لمخاطر مالیة مختلفة بســبب أنشــطتھا وتشــمل: مخاطر الســوق (وتشــمل مخاطر العمالت ومخاطر القیمة 
العادلة والتدفقات النقدیة ألســـعار الفائدة) والمخاطر االئتمانیة ومخاطر الســـیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة 

ــى األداء المالي على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضــاع األســوا ق المالیة ویســعى إلى التقلیل من التأثیرات العكســیة المحتملة علـــــ
 للمجموعة. 

 
ــؤولة اإلدارة العلیا ھي إن إدارة المخاطر. تتكون األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد  عن المسـ

ــتحق من/لـــــــ األ ــتثمارات وذمم مدینة ومس طراف ذات عالقة ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى وما في حكمھ واس
ــاح عن طرق اإلثبات المحددة ووتمویل مرابحة وذمم دائنة تجاریة  ــتحقة ومطلوبات متداولة أخرى. یتم اإلفص ــروفات مس مص

افي في قائمة المركز المتبعة في الـسیاـسات المحاـسبیة المتعلقة بكل بند. تتم مقاـصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصـ 
ــاس  ــویة على أس ــجلة أو عندما یكون لدى المجموعة نیة للتس ــة المبالغ المس المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاص

 الصافي، أو إثبات الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واحد.
 

 مخاطر السوق  )أ
 

ســعار الســوق مثل أســعار صــرف العمالت األجنبیة ومعدالت تتمثل مخاطر الســوق في مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أ
الربح وأسـعار األسـھم على إیرادات المجموعة أو قیمة أدواتھا المالیة. تھدف إدارة مخاطر السـوق إلى إدارة وضـبط التعرض 

 للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق العائد األمثل. 
 
 

تثمارات كما في  التأثیر على حقوق الملكیة (نتیجة للتغیر ف دیـسمبر) بـسبب التغیر المحتمل المعقول في  ۳۱ي القیمة العادلة لالـس
 القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، كما یلي:

 
 

  نسبة التغیر 
دیسمبر    ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

 -  ٪ ۱۰±  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة التأثیر المترتب على 
 

 
  نسبة التغیر 

دیسمبر    ۳۱
 م ۲۰۱۹

    
 ± ٤٬۲۲٦٬۳٦۹  ٪۱۰±  التأثیر المترتب على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
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 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۳۷ 

 
 وإدارة المخاطر (یتبع)تصنیف القیمة العادلة  –األدوات المالیة  -۲۳

 
 مخاطر العملة  )ب

مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم 
 معامالت المجموعة بصورة أساسیة بالریال السعودي والدوالر األمریكي. إن الریال السعودي مربوط بالدوالر األمریكي.

 
 تراقب اإلدارة عن قرب وبصورة مستمرة التقلبات في أسعار الصرف. 

 
 مخاطر أسعار الفائدة  )ج

مخاطر أسعار الفائدة ھي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات  
 النقدیة للمجموعة. 

 
التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات  مخاطر أسعار الفائدة ھي 

 النقدیة للمجموعة. 
  

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بصورة رئیسیة من القروض والودائع قصیرة األجل والتي تتم وفقاً ألسعار فائدة ثابتة وال  
 التسعیر بشكل منتظم. تخضع إلعادة 

 
 مخاطر االئتمان  )د

 
ــأن أداة ـمالـیة أو عـقد عمـیل مـما یؤدي إلى تكـبد  تمـثل مـخاطر االئتـمان ـعدم مـقدرة الطرف المـقاـبل على الوـفاء ـبالتزاـماـتھ بشــ

ــتحق من األطرا  ــائر مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة والنقد وما في حكمھ والمسـ ف خسـ
 ذات العالقة.

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  
     

 ۱٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸  ۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹۰  نقد وما في حكمھ 
 ٥۰٬٥۱۹٬۷۹۱  ٦۳٬۸۷۹٬۲۰۸  عقود إیجار تشغیلي  المستحق من

 ۳۷٬۹٤٥٬٦۱۲  ۱٤٬۸٤٦٬٥۸٥  مستحق من أطراف ذات عالقة 
  ۲٦۱٬۲۰۸٬۹۸۳  ۲۳٦٬٦۹۸٬۸۰۱ 

 
 المالیة تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.إن القیمة الدفتریة للموجودات 

 
 تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدینة واألرصدة البنكیة على ما یلي:

 وأعلى. BBB-• األرصدة النقدیة المحتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید یتراوح من 
 .الخصوماتوص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة الظاھرة بالصافي بعد خصم مخصعقود األیجار  ي• ذمم مدین 

 • المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.
 

تدیر المجموعة مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالمســـتحقات من العمالء عن طریق المراقبة وفقاً لســـیاســـات وإجراءات محددة. 
الخاصـة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضـع حدود ائتمانیة للعمالء األفراد ومراقبة تسـعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان 

 الذمم المدینة القائمة على أساس مستمر.
 

 إن الرصید القائم للذمم المدینة التجاریة ھو مستحق من عمالء محلیین في المملكة العربیة السعودیة.
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 ة العادلة وإدارة المخاطر (یتبع)تصنیف القیم –األدوات المالیة  -۲۳

 
 مخاطر السیولة ھـ)      

 
إن مخاطر الســیولة ھي مخاطر أن تواجھ منشــأة ما صــعوبات في تأمین الســیولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

 المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. وتدار 
 

اقبة المنتظمة لمدى كفایة الســـیولة المتوفرة من خالل تســـھیالت ائتمانیة ملتزمة بھا للوفاء بأي مخاطر الســـیولة من خالل المر
 التزامات مستقبلیة. 

 
تخدام ـسحوبات بنكیة على المكـشوف وقروض  تمراریة التمویل والمرونة باـس تھدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بین اـس

 بنكیة. 
 

 مطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة.یلخص الجدول التالي استحقاق ال
 

 القیمة الدفتریة  
عند الطلب أو أقل   

 من سنة
 ٥من سنة إلى  

 سنوات 
 

 سنوات ٥أكثر من 
        م ۲۰۲۰

تسھیالت تمویل 
 ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱ إسالمي

 
- 

 
- 

 
٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱ 

مستحقات وأرصدة  
 ۳٦٬٥۱٤٬۷۷٦ دائنة أخرى 

 
۳٦٬٥۱٤٬۷۷٦ 

 
- 

 
- 

 مطلوبات عقود  
 - االیجار

 
۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰ 

 
۷۸٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 
۲۳٬٥۲۹٬۸۰۰ 

مستحق ألطراف ذات  
 ۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲ عالقة 

 
۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲ 

 
- 

 
- 

 ٥٦۷٬۹۰٦٬۰۲۹  ٦۸٬٦۱۱٬۲۷۸  ۷۸٬٥۰۰٬۰۰۰  ٥۳۸٬٥۲٤٬٥٥۱ 
        

        م۲۰۱۹
تسھیالت تمویل 

 إسالمي
۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٤  -  ٦۱٬۲۷۳٬٦٦۳  ۲۱۱٬۷۷٦٬۲٥۳ 

مستحقات وأرصدة  
 -  -  ۲٦٬۳۰٥٬۲٥٤  ۲٦٬۳۰٥٬۲٥٤ دائنة أخرى 

مطلوبات عقود  
 ۲۹٬٥۲۲٬۹٦۳  ۷۸٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰  - االیجار

مستحق ألطراف ذات  
 -  -  ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷  ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷ عالقة 

 ۲۹٥٬۳۲٦٬۸۹۷  ٥۷٬۹۷٦٬۹۸۱  ۱۱۹٬۷۳۳٬٦٦۳  ۲٤۱٬۲۹۹٬۲۱٦ 
 

 القیمة العادلة -۲٤
 

القیمة العادلة ھي القیمة التي ســـیتم اســـتالمھا مقابل بیع أصـــل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضـــمن معاملة منتظمة بین 
ــائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید  ــوق الس ــوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف الس ــاركین في الس ــكل المش ــعر أو تقدیره بش الس

 مباشر باستخدام أسلوب تقییم آخر.
یتم تصـنیف جمیع الموجودات والمطلوبات سـواء تم قیاسـھا بالقیمة العادلة أو تم اإلفصـاح عن قیمھا العادلة في القوائم المالیة 

لقیاس المدخالت الذي یعتبر   وفقاً لمسـتویات التسـلسـل الھرمي لقیاسـات القیمة العادلة كما ھو موضـح أدناه، إلى أدنى مسـتوى
 ھاًما لقیاس القیمة العادلة ككل.

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

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

 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

۳۹ 

 
 القیمة العادلة (یتبع)  -۲٤

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

وسیاساتھا وعملیاتھا إلدارة ھذه تتعرض المجموعة لمخاطر نتیجة استخدام األدوات المالیة. یوضح ما یلي أھداف المجموعة 
 المخاطر والطرق المستخدمة لقیاسھا باإلضافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم المالیة المرفقة. 

 
ه لم تكن ھناك تغیرات جوھریة قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالیة من خالل أھدافھا وسیاساتھا وعملیاتھا إلدارة ھذ

 المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في السنوات السابقة ما لم یذكر خالف ذلك. 
تأخذ إدارة المجموعة بعین االعتبار القیمة العادلة لمستحقات المستأجرین والجزء المتداول لتسھیالت تمویل إسالمي   -

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

 
، لتكون ۳إسالمي قصیرة األجل، التي تم تصنیفھا في المستوى  تمویلقدرت إدارة المجموعة القیمة العادلة لتسھیالت  -

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

 
تتعرض األدوات المالیة للتغیر في مخاطر القیمة نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت للموجودات والمطلوبات المالیة ذات  
العمولة المتغیرة. تم ذكر معدل العمولة الفعلي وفترة إعادة التسعیر أو تاریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة في  

 إلیضاحات ذات الصلة. ا
 

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

 العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة. 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

 
 مصنفة  

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  بالقیمة العادلة 
     م ۲۰۲۰

بالقیمة العادلة من خالل الربح  -أدوات مالیة  
 أو الخسارة 

- - - - 

     
     م۲۰۱۹

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

     
 

 
  



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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

٤۰ 

 
 إدارة رأس المال  -۲٥

 
مال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق ومواصلة   تتمثل سیاسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على رأس

التطورات المستقبلیة ألعمالھا. یقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزیعات األرباح على 
 المساھمین العادیین. 

 
 تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في: 

 
لى مقدرة المنشأة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة واالستمرار في تحقیق عوائد للمساھمین ومنافع الحفاظ ع .۱

 للمستفیدین اآلخرین، و
 

 توفیر عائد كافي للمساھمین. .۲
 

 االرتباطات الرأسمالیة والمطلوبات المحتملة    -۲٦ 
 

 االرتباطات الرأسمالیة
ملیون لایر سعودي تتعلق   ۲٥۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م، لیس لدى المجموعة ارتباطات رأسمالیة ( ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱كما في 

 بعقود شراء عقارات استثماریة). 
  

 المطلوبات المحتملة  
 ).ال شيء م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( محتملة  مطلوباتم، لیس لدى المجموعة ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 األحداث الالحقة -۲۷

 
 اإلدارة، لم تكن ھناك أي أحداث ھامة منذ نھایة السنة تتطلب إفصاحاً أو تعدیالً في القوائم المالیة الموحدة. برأي 

 
 اعتماد القوائم المالیة الموحدة -۲۸

 
 ).م۲۰۲۱مارس   ۳(الموافق  ھـ ۱٤٤۲رجب  ۱۹تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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