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 معلومات حول الشركة 1

 

بتاريخ  2509شرررررركة األندلس العقارية )كالشرررررركةك(، شرررررركة مسررررراهمة سرررررعودية تأسرررررسررررر  بموج  القرار الوزاري رقم 

العتماد إعالن تأسيس الشركة. الشركة مسجلة في الرياض بموج  السجل التجاري  26/09/2006هـرر الموافق 03/09/1427

 م. 10/10/2006الموافق  هـ17/09/1427بتاريخ  1010224110رقم 

 

تتمثل األنشررررطة الرئيسررررية للشررررركة في إنشرررراء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسرررركنية وإدارتها ومقاوالت عامة للمباني 

السررركنية والتجارية والمنشرررعت التعليمية والترفيهية والصرررحية والطرق والسررردود ومشررراريع المياه والصررررف الصرررحي واألعمال 

األنشطة صيانة وتشغيل المنشعت العقارية والمباني والمجمعات التجارية وتملك األراضي  الكهربائية والميكانيكية. كما تتضمن

 والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة وفي حدود أغراضها.
 

 .سعودي لاير 10سهم بقيمة إسمية  70,000,000مقسم إلى  سعوديلاير  700,000,000رأس مال الشركة بلغ 
 

 مبنى شركة األندلس العقارية. -الطريق الدائري الشمالي  -حي الوادي  -يقع المكت  الرئيسي للشركة في الرياض 

 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31يناير وتنتهي في  1كما أن السنة المالية للشركة تبدأ في 

 

 شركاتها التابعة بـ )كالمجموعةك(. يشار إلى شركة األندلس العقارية بـ )كالشركةك( أو يشار إليها مجتمعة مع

 

 أسس اإلعداد 2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة 

 

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير

 ن القانونيين. واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي

 

 أسس القياس 

 

 سارة.القيمة العادلة من خالل الربح أو الخب األدوات الماليةتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

 

تطبيق نموذج التكلفة  م، فإن المجموعة بحاجة إلى2016أكتوبر  16وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ 

لقياس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة 

 ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

 

 العرض لةالعملة الوظيفية وعم
 

 مجموعة.باللاير السعودي الذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية لدى ال الموحدة للمجموعةيتم إعداد القوائم المالية 
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 تجميع األعمالوأسس توحيد القوائم المالية  3

 

 إلى المجموعة. ويتم قياس العوضتقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند انتقال السيطرة 

المحول عند االستحواذ بشكل عام بالقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد. يتم مراجعة أي شهرة ناتجة 

بار تكاليف تللتأكد من وجود انخفاض في القيمة. ويتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة شراء في األرباح أو الخسائر فوراً. يتم اع

 المعاملة كمصروفات عند تكبدها، باستثناء إذا كان  مرتبطة بإصدار الدين أو األوراق المالية.

 

لربح او الخسارة اال يتضمن العوض المحول مبالغ تتعلق بتسوية العالقات التي كان  قائمة سابقًا. تقيد هذه المبالغ عادةً في قائمة 

 .الموحدةوالدخل الشامل اآلخر 

 

يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف االلتزام بدفع العوض المحتمل الذي يستوفي تعريف 

األداة المالية كحقوق ملكية، عندها لن يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. وبخالف ذلك، يتم إعادة قياس 

قيمة العادلة في كل تاريخ تقرير ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو المقابل المحتمل بال

 الخسارة.

 

في حالة وجود ضرورة الستبدال مكافعت الدفع على أساس السهم )مكافعت االستبدال( بمكافعت يحتفظ بها موظفو الشركة المستحوذ 

ندئٍذ يتم إدراج كل أو جزء من مبلغ مكافعت االستبدال المتعلق باالستحواذ عند قياس العوض المحول عليه )مكافعت االستحواذ(، ع

في تجميع األعمال. يستند هذا التحديد إلى القياس القائم على السوق لمكافعت االستبدال مقارنة بالقياس القائم على السوق لمكافعت 

 بالخدمة قبل التجميع.االستحواذ وبقدر ما تتعلق مكافعت االستبدال 

  

 الشركات التابعة

 

الشركات التابعة هي منشعت تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها حقوق في 

لمنشأة. ا العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك

ة ريتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيط

 حتى تاريخ توقفها.

 

 الحصة غير المسيطرة

 

 اريخ االستحواذ. يد للشركة المشتراة في تيتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيًا بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحد

 

 يتم المحاسبة عن التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية.

 

 فقدان السيطرة

 

الشركة التابعة وأي حصة عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بإلغاء إثبات موجودات ومطلوبات 

غير مسيطرة ذات عالقة ومكونات حقوق الملكية األخرى. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ويتم قياس 

 أي حصة محتفظ بها لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد

 

بعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل يتم است

المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريق حقوق الملكية مقابل االستثمار 

ر فيها. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثم

 إلى الحد الذي ال يوجد دليل على انخفاض في قيمة. 
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 )يتبع( تجميع األعمالوأسس التوحيد  3
 

ديسررررمبر  31أدناه كما للسررررنة المنتهية في تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشررررركة وشررررركاتها التابعة المذكورة 

 م.2018

 

 نسبة الملكية  

 م2017 م2018 بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

 ٪ 68.73 ٪ 68.73 المملكة العربية السعودية  1صندوق األهلي ري  

 ٪70 المملكة العربية السعودية  العقاري للتطوير شركة منافع األندلس

                

- 

  
 وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: 

 
 1صندوق األهلي ريت 

 

. تتمثل م(2017نوفمبر  29هـ )الموافق 1438ربيع األول  11وفقًا لهيئة السوق المالية بتاريخ  1تأسس صندوق األهلي ري  

سويتس  فندق ستايبريدجمول و. هذه العقارات هي األندلس االستثماريةاألنشطة الرئيسية للصندوق في االستثمار في العقارات 

 (.23، والتي تقع في جدة، )إيضاح األندلس مول
 
 

 شركة منافع األندلس للتطوير العقاري

 

تأسس  شركة منافع األندلس للتطوير العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموج  السجل 

م(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 2017أبريل  19هـ )الموافق 1438رج   22بتاريخ  1010700657التجاري رقم 

وأنشطة أدارة العقارات مقابل عمولة وانشطة التطوير واألستثمار  أو المؤجرة )غير سكنية(تأجيرالعقارات المملوكة إدارة و

 م.2018ها خالل . بدأت الشركات التابعة مزاولة أنشطتالعقارى لصالح الشركة

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 4
 

م مع السماح بالتطبيق 2018يناير  1فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 المالية الموحدة. المبكر، إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم

 

 "عقود اإليجار" 16ر الدولي للتقرير المالي ياالمع
 

قائمة المركز المالي. يقوم  في اإليجار عقود الحتساب نموذًجا واحدًا ( للمستأجرين16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي  المستأجر بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل

ارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة ييمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اخت

ر يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجاأي  –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 

 إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. 

 

عقود  17محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  16للتقرير المالي  ير الدولياحل المعي

 تحديد ما إذا كان ترتي  ما ينطوي على عقد إيجار، وتفسير 4االيجار، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 جوهر تقييم27 السابقة  الدولية التفسيرات لجنة الحوافز، وتفسير التشغيلي جاراإلي عقود 15الدولية السابقة  التفسيرات لجنة

يناير  1اإليجار. إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت

كااليراد من العقود المبرمة مع  15للتقرير المالي  يولر الدياالمعم. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشعت التي تطبق 2019

 (.  16للتقرير المالي ) ير الدوليامعالعمالءك في أو قبل تاريخ التطبيق األولي لل

 

على قوائمها المالية الموحدة ولكن التقييم المفصل  16للتقرير المالي  ير الدولياللمعأنه  المجموعة التقييم األولي لألثر المحتمل 

على القوائم المالية في فترة التطبيق األولي على  16للتقرير المالي  ير الدولياللمعلم يكتمل بعد. سيعتمد األثر الفعلي لتطبيق 

م وتكوين محفظة عقود اإليجار للمجموعة 2019يناير  1الظروف االقتصادية المستقبلية بما فيها معدل قروض المجموعة في 

في ذلك التاريخ وأحدث تقييم لما إذا كان  المجموعة ستمارس أي خيارات تجديد عقود اإليجار والحد الذي ستختاره المجموعة 

 الستخدام النفقات العملية وإثبات اإلعفاءات. 
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 )يتبع( بعدالمعايير الصادرة وغير سارية المفعول  4

 

 "عقود االيجار" )يتبع( 16للتقرير المالي ار الدولي يالمع

 

 تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار

 

 ، اختيار إما:16يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

  أو,تعريف عقد االيجار على جميع عقودها 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  

  وسيلة عملية وليس إعادة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار.تطبيق 
 

  التحول 

 يجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام نهج:   

  .منهج بأثر رجعي 

 .منهج بأثر رجعي معدل بوسيلة عملية اختيارية 

مبدئياً في  16وتخطط المجموعة حالياً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي يطبق المستأجر الخيار باستمرار على جميع عقوده. 

م. لم تحدد المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه. ال يتطل  من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت 2019يناير  1

 .لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجراً بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن

 

 التغير في السياسات المحاسبية   5
 

 
 9للتقرير المالي المعيار الدولي كاإليرادات من العقود مع العمالءك و 15المعيار الدولي للتقرير المالي بتطبيق  مجموعةال  قام

ولكن ليس لها تأثير م 2019يناير  1م. تسري معايير جديدة أخرى اعتباًرا من 2018يناير  1كاألدوات الماليةك اعتباًرا من 

 جوهري على القوائم المالية الموحدة.
 

باستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية الموحدة هي نفس تلك المطبقة على القوائم 

 م.2017ديسمبر  31المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 المعايير موضح في الفقرتين )أ( و )ب( أدناه.تأثير تطبيق هذه 

 

 العمالء مع العقود من اإليرادات :15المالي  للتقرير ير الدوليامعال (أ
 

الذي  18الذي يغطي عقود اإلنشاءات، كما يحل محل معيار المحاسبة الدولي  11هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة الدولي 

البضائع وتقديم الخدمات. يعتمد هذا المعيار على مبدأ تحقق اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة يتضمن اإليرادات الناتجة عن بيع 

على البضائع أو الخدمات إلى العميل، إال إذا كان  هذه العقود في نطاق معايير أخرى. ينشئ المعيار الجديد نهج الخمس خطوات 

، يتم إثبات اإليرادات 15العمالء. وبموج  المعايير الدولية للتقرير المالي  للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع

 بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أنه سيكون لها الحق فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل.
 

روف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة يتطل  المعيار من المنظمات إجراء تقديرات، مع األخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظ

من خطوات النهج على العقود المبرمة مع عمالئها. إضافة إلى ذلك، يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على 

 العقد والتكلفة المرتبطة مباشرةً بتنفيذ العقد.

 

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير  17المحاسبة الدولي  تعمل المجموعة في أنشطة التأجير وتكون هذه العقود ضمن نطاق معيار

 أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 15، وبالتالي ليس للمعيار الدولي للتقرير المالي 4الدولية للتقرير المالي 

 

 "األدوات المالية" 9المالي  للتقرير ير الدوليامعال (ب
 

متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع  9المالي يحدد المعيار الدولي للتقرير 

 األدوات المالية: اإلثبات والقياس. 39البنود غير المالية. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

 

 



 شركة األندلس العقارية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ مدرجة باللاير 
 

 
13  

 
 

 التغير في السياسات المحاسبية )يتبع( 5
 

 "األدوات المالية" )يتبع( 9للتقرير المالي  ير الدولياب( المع

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (1

بغرض تصنيف وقياس  39بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي  9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 

للموجودات المالية المحتفظ بها حتى  39التي وردت بمعيار المحاسبة الدولي المطلوبات المالية. إال أنه يستبعد التصنيفات السابقة 

 تاريخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

 

م ل حيث ،التعديل بأثر رجعي معدل ولم يتم تعديل أرقام المقارنة تم االخذ بخيار، 9ونتيجةً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة. فيما يكن لها تأثير 

  على تصنيف وقياس الموجودات المالية. 9يلي األثر المترت  عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

مبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة؛ ، وعند اإلثبات ال9للتقرير المالي المعيار الدولي بموج  

 –استثمارات في سندات الدين؛ أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

وجودات المالية بموج  المعيار الدولي للتقرير استثمارات في أسهم؛ أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن تصنيف الم

 يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.  9المالي 

 

 من ق المعيار. وبداًل ال يمكن أبدًا فصل المشتقات المدمجة في العقود التي يكون فيها المضيف هي الموجودات المالية ضمن نطا

 ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.

 

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوف  كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة:

 يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي -

 تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. -

 

صها آلخر إذا استوف  كال الشرطين أدناه وال يتم تخصييتم قياس االستثمار في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  -

 موجودات مالية.

 لقائم.ات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ اتنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفق -

 

عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار 

الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل  بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن

 استثمار على حدة.

 

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حس  

ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند 

حق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة اإلثبات األولي، ي

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قام  

 .جوهريالذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي 

 

يتم القياس المبدئي لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة( بالقيمة 

 ربح أو الخسارة.مة العادلة من خالل الالعادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنس  مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقي
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 التغير في السياسات المحاسبية )يتبع(   5
 

 "األدوات المالية" )يتبع( 9الدولي للتقرير المالي  المعيارب( 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع( (1
 

 للموجودات المالية:تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاس  والخسائر بما 

 في ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

 التكلفة المطفأةبموجودات مالية 

 

الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم يتم 

تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل الفائدة والصرف 

األجنبي واألرباح والخسائر واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي 

 من الربح أو الخسارة.ربح أو خسارة ض

االستثمارات في أدوات الدين 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعالة. يتم اثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة 

ي الربح أو الخسارة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل ف

اآلخر. وعند التوقف عن االثبات، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى 

 الربح أو الخسارة. ال يوجد لدى المجموعة مثل هذه االستثمارات.

االستثمارات في أدوات حقوق 

العادلة من خالل  الملكية بالقيمة

 الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات في 

الربح أو الخسارة إال إذا كان  توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من 

خر وال الدخل الشامل اآل تكلفة االستثمار. يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في

 يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. ال يوجد لدى الشركة مثل هذه االستثمارات.

 

وفئات التصنيف الجديدة  39يعرض الجدول أدناه واإليضاحات المرفقة به فئات القياس األصلية بموج  معيار المحاسبة الدولي 

 م:2018يناير  1لكل فئة من فئات الموجودات المالية للمجموعة كما في  9المالي بموج  المعايير الدولية للتقرير 

 

التصنيف األصلي 

وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي 

39 

التصنيف الجديد 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقرير 

 9المالي 

القيمة الدفترية وفقًا 

لمعيار المحاسبة 

 إعادة القياس   39الدولي 

 قًاوفالقيمة الدفترية 

 الدولي للمعيار

 9 المالي للتقرير

      الموجودات المالية

مستحق من عقود 

 26,097,810 - 26,097,810 التكلفة المطفأة  قروض وسلف  إيجار تشغيلي

 145,111,774 - 145,111,774 التكلفة المطفأة  قروض وسلف  نقد وما في حكمه

مستحق من طرف 

 17,124,796 - 17,124,796 المطفأةالتكلفة  قروض وسلف  ذو عالقة

 

 الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تقيد الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قيد تكاليف 

. تدرج األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الموحدة لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرا قائمة المعاملة كمصروفات في

الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

بالقيمة العادلة من  ةماليال بااللتزامات االعترافاختارت اإلدارة حيث . ةالموحداآلخر لربح أو الخسارة والدخل الشامل ا قائمة

فإن أي تغييرات مرتبطة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة سيتم االعتراف بها في الدخل الشامل خالل الربح أو الخسارة، 

 اآلخر.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2

بنموذج كالخسائر االئتمانية  39نموذج كالخسائر المتكبدةك في معيار المحاسبة الدولي  9للتقرير المالي يستبدل المعيار الدولي 

المتوقعةك. ينطبق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود 

ن خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكن ليس على االستثمارات في سندات األسهم. واالستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة م

 .39، يتم اثبات الخسائر االئتمانية بشكل اسبق من معيار المحاسبة الدولي 9بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 التغير في السياسات المحاسبية )يتبع(   5
 

 ات المالية" )يتبع("األدو 9ار الدولي للتقرير المالي يالمع (ب
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع( (2
 

ات من أطراف ذ ومستحق إيجار تشغيليذمم مدينة مستحقة من عقود تتكون الموجودات المالية المتضمنة بالتكلفة المطفأة من 

  ونقد وما في حكمه. عالقة
 

 الخسارة على أحد األسس التالية:، يتم قياس مخصصات 9بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي 

شررررهًرا من  12شررررهًرا: وهي ناتجة عن أحداث تعثحر محتملة عن السررررداد خالل فترة  12الخسررررائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 تاريخ القوائم المالية؛ و

داد على جميع أحداث التعثر في الس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر: هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن -

 مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
 

 تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
 

منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية  جوهريعند تحديد ما إذا كان  المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل 

 المتوقعة، فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.   
 

، بما في والتقييم االئتماني المستنيرويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادًا إلى الخبرة السابقة للمجموعة 

 ذلك معلومات النظرة المستقبلية.   
    

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة

ق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم النقص في النقد )أي الفر

 خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. 
 

 استخدم  المجموعة النهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 

 منخفضة القيمة االئتمانية الموجودات المالية

تجري المجموعة تقييًما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان  الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة 

تدفقات النقدية لالقيمة االئتمانية. وتعد الموجودات المالية كمنخفضة القيمة االئتمانيةك عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على ا

 المستقبلية للموجودات المالية.

 

 عرض االنخفاض في القيمة

 يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجودات.
 

خسارة بشكل منفصل في قائمة الربح أو ال إيجار تشغيلي عقودمن القيمة المتعلقة بالمستحقات يتم عرض خسائر االنخفاض في 

 . الموحدة والدخل الشامل اآلخر

 

 إلغاء اإلثبات
  

 الموجودات المالية 

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند 

ة وجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى منشأة أخرى. يتم إثبات األرباح والخسائر عند قيامها بتحويل الموجودات المالي

. مع ذلك، عند إلغاء إثبات الموجودات المالية المصنفة الموحدة أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الربح قائمةإلغاء اإلثبات عادةً في 

 تظل األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر المتراكم.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  

 مطلوبات مالية 

 قتقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية فقط عند تسوية التزاماتها بموج  المطلوبات المالية أو إلغائها أو انتهاءها. إن الفر

 ا والمقابل المالي المدفوع والمستحق بما في ذلك أي موجودات غير نقديةبين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء إثباته

 .الموحدة أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الربح قائمةمحولة أو مطلوبات محتملة، يتم إثباته ضمن 
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 التغير في السياسات المحاسبية )يتبع(   5

 م2017 –م 2015دورة  -التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ج( 

تبين كيفية قيام  – ركةتالترتيبات المش 11اندماج األعمال والمعايير الدولية للتقرير المالي  3المعايير الدولية للتقرير المالي 

 شتركة التي تلبي تعريف األعمال.المجموعة بالمحاسبة عن الزيادة في حصة ملكيتها في العملية الم

في حالة قيام الطرف باالحتفاظ )أو بالحصول( على السيطرة المشتركة، عندئِذ ال يتم إعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها    -

 سابقاً.

ستحوذ الطرف المفي حالة قيام الطرف بالحصول على السيطرة، عندئِذ تمثل المعاملة تجميع أعمال متحققة على مراحل ويقوم    -

 بإعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقاً بالقيمة العادلة.

 

المعيار أن جميع اآلثار المترتبة عن ضريبة الدخل والتي تتعلق بتوزيعات  يبين  ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي 

األرباح )بما في ذلك مدفوعات األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية( يتم اثباتها بشكل مستمر مع المعامالت التي تحقق أرباح 

 لكية.في الربح أو الخسارة، أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الم –قابلة للتوزيع 

 

يبين أن مجموعة القروض العامة المستخدمة لحساب تكاليف االقتراض المؤهلة   تكاليف االقتراض 23معيار المحاسبة الدولي 

تستثني فقط القروض التي بالتحديد تمثل موجودات مؤهلة للتمويل والتي ما تزال تح  التطوير أو االنشاء. القروض التي كان 

أو أي موجودات غير مؤهلة  –موجودات مؤهلة التي أصبح  اآلن جاهزة لالستخدام أو البيع المعد لها الهدف منها تحديدًا تمويل 

يتم إدراجها في المجموعة العامة. ونظراً ألن التطبيق بأثر رجعي قد يكون أكثر أهمية من المنافع، يتم تطبيق التغيرات بأثر  –

 د تاريخ تطبيق المنشأة للتعديالت.الحق على تكاليف القروض التي يتم تكبدها في أو بع

 السياسات المحاسبية الهامة  6

 

 الممتلكات والمعدات

  

 يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة. 

 

مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبند منفصل )عناصر رئيسية( عندما يكون ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية 

 من الممتلكات والمعدات.

 

 .الموحدةوالدخل الشامل اآلخر الربح او الخسارة يتم إثبات األرباح أو الخسائر من استبعاد بند الممتلكات والمعدات في 

 

لقسط ناقًصا قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة ا يتم احتساب االستهالك للتحميل المنتظم لتكلفة بنود الممتلكات والمعدات

الثاب  على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها بشكل عام في الربح أو الخسارة. يتم إطفاء الموجودات المؤجرة 

بأن المجموعة سوف تحصل  على مدى فترة عقد التأجير وأعمارها االنتاجية، أيهما أقصر، مالم يكن من المؤكد بشكل معقول

 على الملكية في نهاية مدة عقد التأجير. األراضي ال تُستهلك.

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للفترات السابقة والفترة الحالية:

 سنوات  األصل

 40-25 مباني 

 أيهما أقلفترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي  تحسينات على عقارات مستأجرة

 4 سيارات

 10-3 أثاث ومعدات مكتبية

 

 يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي وتُعدل عند الضرورة. 
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 العقارات االستثمارية
 

 اريهإيج إيراداتبه بغرض كس   االحتفاظأو كليهما( والذي يتم  – ىأو جزء من مبن-ىهو عقار)أرض أو مبن االستثماري العقار

 يف المستخدمة والمباني األراضي على تشتمل وال .الغرضين لكال أو القيمة في الزيادة خالل من المال رأس إنماء بغرض أو

بالتكلفة  االستثمارية العقارات تظهر . االعتيادي البيع ألغراض أو إدارية ألغراض أو الخدمات أو البضائع توريد أو إنتاج

ً منها  ً المتراكمة وخسائر الهبوط )التدني( في القيمة المتراكمة )إن وجدت(  االستهالكاتمخصوما  استهالك يتم ال بأنه علما

ً  الشراء سعر التكلفة وتتضمن .األراضي  االستثماري ارالعق على الحصول أو بإنشاء مباشرةً  المرتبطة التكاليف جميع إليه مضافا

 شكلب االستثماري العقار من الهامة األجزاء استهالك ويتم .له المخصص الغرض في لالستخدام معداً  ليكون الالزمة بالحالة و

 االستثمارية. للعقارات العادلة القيمة عن باإليضاحات اإلفصاح ويتم األخرى، األجزاء عن منفصل

ماء أو لغرض إن إيجاريهإدراج تكلفة العقارات تح  اإلنشاء والتي يكون الغرض منها إنشاء عقارات من أجل كس  إيرادات  يتم

ويبدأ استهالكها عندما يكون العقار جاهزاً  .رأس المال من خالل الزيادة في القيمة أو لكال الغرضين ضمن العقارات االستثمارية

 .هفي الغرض المخصص ل لالستخدام

 المباني استهالك ويتم .سنة 40إلي  20القسط الثاب  على مدار عمرها اإلنتاجي والذي يتراوح من  بطريقةالمباني  استهالك يتم

 استهالكالمقامة على أراضي مستأجرة ومكوناتها على مدار عمرها اإلنتاجي أو مدة عقد اإليجار لألرض أيهما أقصر ، ويتم 

وتظهر  سنة 20يف المركزي ونظام إطفاء الحريق على يد والممشي الكهربائي ووحدات التكوالمصاع كهربائيةالساللم ال

امل والدخل الشالربح او الخسارة المتعلقة بها ضمن قائمة  االستهالكاتوكذلك  االستثماريةاإليرادات اإليجارية لهذه العقارات 

 .اآلخر الموحدة

 أو( تمويلي رتأجي عقد في الدخول خالل من أو البيع طريق)عن  استبعادهعند  االستثماري للعقارإلغاء إثبات المبلغ الدفتري  يتم

تم تسجيل الفرق ي استبعاده.مستقبلية من  اقتصاديةتوقع منافع بشكل دائم وال ي   االستخدام من االستثماري العقار سح  يتم عندما

 فيها يتم لتيا الفترة في الشامل الدخل قائمة في الدفتري مبلغه( )بو االستثماري العقار استبعادبين )أ( صافي المتحصالت من 

 العقارات ندب إلى تبويبه إعادة فيتم المجموعة تشغله عقاراً  فأصبح االستثماري العقار استخدامتغير  إذا .الشط  أو االستبعاد

 الالزمة التعديالت عمل ويتم اإلنتاجي وعمره االستثماري للعقار المتبقية القيمة مراجعة مالية سنة كل نهاية في يتم .والمعدات

 استهالكال يتم  .ةبالتكلف االستثمارية العقاراتتح  التنفيذ ضمن  المشروعات تدرج .محاسبي تقدير في تغير من ناتجة باعتبارها

 لالستخدام.حتى تصبح جاهزة  المجموعةمن قبل  استخدامهاتح  التنفيذ والتي سوف يتم  المشروعات
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

موجودات غير المالية، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر ألي لتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية ل

 انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

 

لغرض اختبار انخفاض الموجودات يتم تجميع الموجودات معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من 

 االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. 

 

أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما  تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل

أكبر. تستند القيمة القابلة لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 

 ية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المنتجة للنقد.قبل الضريبة يعكس التقييمات السوقية الحال

 

 يتم االعتراف بخسائر االنخفاض عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد.

 

نخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز يتم االعتراف بخسائر االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة. يتم عكس خسارة اال

فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بالصافي من االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في 

 القيمة.
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 مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية اتاستثمارات في شرك 

. والتأثير الجوهري هو قدرة المجموعة على جوهريالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيًرا 

لك تالمشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على 

 السياسات. 

 

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة. 

بموج  طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم تعديلها 

بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من أرباح أو خسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في 

خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في الشركة الزميلة )التي تشمل أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزًء من صافي استثمار 

توقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. تسجل الخسائر اإلضافية فقط المجموعة في الشركة الزميلة( ت

بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة مطلوبات قانونية أو تعاقدية أو قام  بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة. وإذا قام  الشركة 

صتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح الزميلة في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل ح

 مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.

 

الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه  شركاتتتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في ال

تثمار الزميلة، تسجل أي زيادة في تكلفة االس شركاتزميلة. وعند االستحواذ على االستثمار في ال شركاتالمستثمر فيها  شركاتال

درج وتضمنية المستثمر فيها كشهرة  شركاتعن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لل

ة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة في القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أي زيادة في حصة المجموع

الزميلة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشًرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في  شركاتلل

 الفترة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.

 

زميلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن التعامالت مع ال شركاتلاعندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع 

 الزميلة التي ال تتعلق بالمجموعة. شركاتالزميلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في ال شركاتال

 

يمة كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتحديد إذا 

( ضمنيةلا االستثمارات في الشركات الزميلة. وعند الضرورة، يتم اختبار كامل القيمة الدفترية لالستثمار )بما في ذلك الشهرة

ق مقارنة قيمته كانخفاض قيمة الموجوداتك كأصل فردي عن طري 36لتحديد االنخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

القابلة لالسترداد )القيمة قيد االستخدام والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، أيهما أعلى( مع قيمته الدفترية. وتشكل خسارة 

عيار ماالنخفاض في القيمة التي تم إثباتها جزءاً من القيمة الدفترية لالستثمار. يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة وفقًا ل

 بقدر زيادة القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار الحقًا. 36المحاسبة الدولي 

  

 النقد وما في حكمه

 

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في البنوك والودائع قصررريرة األجل ومرابحة مسرررتحقة خالل 

 وهرية للتغيرات في قيمتها.ثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غير ج

 عقود اإليجار

 عند نشأة االتفاقية، تحدد المجموعة ما إذا كان  االتفاقية معدة أو تحتوي على عقد إيجار.

 

عند نشأة أو عند إعادة تقييم االتفاقية التي تحتوي عقد إيجار، يج  على المجموعة فصل الدفعات والعوض اآلخر المطلوب 

تلك المتعلقة بعقد اإليجار وتلك المتعلقة بالعناصر األخرى على أساس قيمهم العادلة النسبية. إذا توصل  بموج  االتفاقية إلى 

المجموعة إلى عقد تأجير تمويلي فإنه من غير العملي فصل الدفعات بشكل موثوق فيه، فعندها يتم إثبات أصل والتزام بمبلغ مساٍو 

تخفيض االلتزام عند سداد المدفوعات ويتم االعتراف بتكلفة التمويل المتعلقة بااللتزام  للقيمة العادلة لألصل األساسي. الحقًا يتم

 باستخدام معدل االقتراض المتزايد للمجموعة.
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 عقود اإليجار)يتبع(

 المجموعة كمستأجر
 

إن عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء 

 ااإليجار يتم رسملتها عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهم

توزيع دفعات اإليجار بين النفقات التمويلية والتخفيض في التزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثاب  على الرصيد  أقل. يتم

 المتبقي من االلتزام. يتم إثبات النفقات التمويلية في تكاليف التمويل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 

المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف يتم استهالك األصل 

تحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما 

 أقصر.

 

إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات 

 الموحدة بطريقة القسط الثاب  على مدى فترة اإليجار.والدخل الشامل اآلخر تشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة 
 

 

 المجموعة كمؤجر
 

التي ال تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل بشكل جوهري إلى عقود يتم تصنيف عقود اإليجار 

إيجار تشغيلية. يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتي  عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل 

جار بنفس األساس كإيرادات إيجار. يتم االعتراف باإليجار المحتملة كإيرادات في المؤجر واالعتراف بها على مدى فترة اإلي

 الفترة التي تحقق  فيها.
 

 منافع الموظفين
 

 منافع موظفين قصيرة األجل
  

فعه إذا ديتم احتساب مزايا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم إثبات االلتزام بالمبلغ المتوقع 

كان لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفون بتقديمها، ويمكن تقدير 

 االلتزام بشكل موثوق.
 

 لتزامات منافع ما بعد الخدمةا
 

بمنح مكافعت نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ويستند استحقاق  المجموعةتقوم 

هذه المنافع، باستخدام األسالي  االكتوارية، إلى الرات  األساسي للموظف وطول مدة خدمته وباستكمال الحد األدنى من فترة 

 هذه المكافعت على مدى فترة الخدمة.الخدمة. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة ل

 

خطط التزامات استحقاقات الموظفين غير ممولة. وبناء على ذلك، يقوم خبراء اكتواريون بتقييم االلتزامات بموج  هذه الخطط 

 استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويتم تسجيل االلتزام على أساس تقييم اكتواري.

 

في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين هو القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة  إن االلتزام المعترف به

موظفين في نهاية فترة التقرير. ويحس  التزام منافع نهاية خدمة الموظفين سنويا من قبل اكتواريين باستخدام طريقة وحدة لل

 االئتمان المتوقعة. 

 

موظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار للوتحدد القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة 

الفائدة لسندات عالية الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نهاية 

 الخدمة.

 .دخل الشامل االخر الموحدةوال الربح أو الخسارةإثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة يتم 

يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة ألصول الخطة. يتم إدراج هذه 

. يتم تحميل أو إدراج األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن تسويات الخسارةالربح أو قائمة  التكلفة في تكاليف التمويل في

 الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل األخر في السنة التي تنشأ فيها.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(    6
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية
 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السرررررعودي باسرررررتخدام أسرررررعار التحويل السرررررائدة بتاريخ حدوث تلك 

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار 

لتقرير. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم التحويل السائدة بتاريخ ا

العملة الوظيفية باسررتخدام أسررعار الصرررف عند تحديد القيمة العادلة. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسررها بناًء على  إلىتحويلها 

ة يتم تحويلها على أسررراس أسرررعار الصررررف في تاريخ المعاملة. يتم إثبات األرباح والخسرررائر الناتجة التكلفة التاريخية بعملة أجنبي

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

 اإليرادات
 

 إيرادات اإليجار من إيجار العقار المستثمر 
اإليجار الناتجة عن عقود اإليجار التشررغيلي للعقارات االسررتثمارية، بالصررافي بعد الخصررم، وفقًا لشررروط عقود يتم إثبات إيرادات 

اإليجار على مدى فترة اإليجار بطريقة القسط الثاب ، باستثناء إذا كان األساس البديل أكثر تمثيالً للنمط الذي يتم بموجبه تقليص 

 المنافع المستخلصة من األصل المؤجر.
 

 االحتياطي النظامي

من أرباحها  ٪10أن تجن  في كل سنة  المجموعةوفقًا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي السابق، يتعين على 

من رأس المال. إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي دخل  ٪50الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

من أرباحها  ٪10م( يتطل  من الشركات أن تجن  في كل سنة 2016مايو  2هـ )الموافق 1437رج   25خ حيز التنفيذ بتاري

من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حاليًا للتوزيع على  ٪30الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 .المجموعةالمالكين ب
 

 الزكاة 

وشركاتها التابعة للزكاة وذلك وفقًا ألنظمة الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية  شركةالتخضع 

من الربح الزكوي المعدل أو على أساس  ٪2.5السعودية )كالهيئةك( والتي تخضع للتفسيرات. تفرض الزكاة بمعدل ثاب  بواقع 

حدد في الئحة الزكاة، أيهما أعلى. تقوم اإلدارة بتكوين المخصصات المالئمة على صافي حقوق الملكية باستخدام األساس الم

أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم دوري لموقف اإلقرارات الزكوية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها 

ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ويتم إثبات مطلوبات الئحة الزكاة المطبقة للتفسير. يتم تحميل الزكاة على قائمة الرب

 الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربط النهائي.
 

 المخصصات

لتزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة ا

موثوق به ومن المحتمل أن يتطل  تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد 

السوق الحالية  قييماتالمخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس ت

للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. ويتم االعتراف بالخصم المتنازل عنه كتكاليف 

 تمويل.
 

 توزيعات أرباح

يعات األرباح اإلدارة. يتم تسجيل توزيتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس 

 النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية  7

نة المبالغ المبييتطل  إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة 

يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج عنها أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال 

 عن غيرها من المصادر. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.تظهر بسهولة 

 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي 

لمستقبلية الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات والفترات ايتم فيها مراجعة التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على الفترة أو في 

 إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قام  اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام التالية التي تعتبر جوهرية في القوائم 

 المالية الموحدة:

 األحكام

تعرض المعلومات حول األحكام المتخذة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم 

 المالية الموحدة في االيضاحات اآلتية:

 مستثمر فيها اتفيما إذا كان  المجموعة تمارس السيطرة على شرك  -  3 إيضاح 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تصنيف - 10إيضاح 

  تحديد ما إذا كان الترتي  ينطوي على عقد ايجار  22إيضاح 

  تصنيف عقود اإليجار 22إيضاح 

 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة

م المالية المدرجة في القوائفيما يلي المعلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ 

 الموحدة:

  إيجار تشغيليذمم مدينة مستحقة من عقود مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لل

ت . تستند معدالإيجار تشغيليتستخدم المجموعة سجل المخصص لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمستحق من عقود 

  .المخصصات إلى أيام التأخير لمجموعة العمالء

يعتمد سجل المخصص مبدئيًا على معدالت التعثر في السداد التاريخية للمجموعة والتي يتم مالحظتها. ستقوم المجموعة بحساب 

سبيل المثال،  ي تتسم بالنظرة المستقبلية. علىتالمصفوفة بشكل دقيق لتعديل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات ال

ن تتدهور األوضاع االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي( على مدى العام المقبل والذي قد يؤدي إذا كان من المتوقع أ

إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد في القطاع العقاري، فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد التاريخية. في تاريخ كل 

ظرة اد التاريخية والتي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات التي تتسم بالنتقرير، يتم تحديث معدالت التعثر في السد

 المستقبلية.

إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية 

ر االئتمانية المتوقعة هي أكثر البنود حساسية للتغيرات في الظروف والظروف المتوقعة هو تقدير جوهري. إن قيمة الخسائ

االقتصادية المتوقعة. قد ال تمثل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية وتوقعات الظروف االقتصادية الخاصة بالمجموعة التعثر 

جارية ة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التالفعلي في السداد للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلق

 .11وموجودات العقد الخاصة بالمجموعة في إيضاح 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية )يتبع(   7

 )يتبع( األحكام

 منافع الموظفين 

لنظام العمل السعودي السائد. يكون االلتزام مستحقًا استنادًا إلى تطبق المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة على موظفيها طبقًا 

 .15وفقاً للتقييمات االكتوارية المنتظمة. لمزيد من تفاصيل االفتراضات والتقديرات راجع إيضاح  وحدة االئتمان المتوقعة طريقة

هذه القوائم المالية الموحدة بغرض تقييم القيمة الحالية  في  15تم تطبيق بعض االفتراضات االكتوارية كما هو مبين في إيضاح

لمطلوبات المنافع المحددة. أي تغيرات في هذه االفتراضات في السنوات المستقبلية قد تؤثر على األرباح والخسائر في تلك 

 السنوات.

 تقييم العقارات االستثمارية

للحصول على تقديرات القيمة السوقية للعقارات االستثمارية  تقوم المجموعة بتوظيف خدمات طرف ثالث مقيحم مؤهل مهنيًا

يد من تفاصيل لمز باستخدام أسالي  تقييم معترف بها لغرض مراجعة االنخفاض في القيمة واإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة.

 .9االفتراضات والتقديرات راجع إيضاح 

 مفهوم االستمرارية

لمقدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية حيث توصل  إلى قناعة أن المجموعة أجرت إدارة المجموعة تقييًما 

لديها الموارد التي تمكنها من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى أن اإلدارة ليس  على علم بوجود أي أمور 

لى االستمرار وفقًا لمفهوم االستمرارية. وعليه، يستمر إعداد القوائم هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة حول مقدرة المجموعة ع

 المالية الموحدة على أساس مفهوم االستمرارية.
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 ممتلكات ومعدات    8

 مباني أراضي 

تحسينات على 

 اإلجمالي سيارات ومعدات مكتبية أثاث مباني 

       التكلفة:

 13,831,036 463,720 2,973,216 267,100 4,008,734 6,118,266 م2017يناير  1الرصيد في 

 3,578,041 215,300 3,362,741 - - - إضافات

 9,916,479 - - - - 9,916,479 (9ايضاح  ( لي ممتلكات ومعداتا محول من عقارات استثمارية

 181,064,146 - 15,138,981 - 165,925,165 - (9ايضاح  (مشروعات تح  التنفيذ محول من 

 208,389,702 679,020 21,474,938 267,100 169,933,899 16,034,745 م2017 ديسمبر 31الرصيد في 

 689,859 - 689,859 - - - إضافات

 (499,571) (115,920) (116,551) (267,100) - - استبعادات 

 208,579,990 563,100 22,048,246 - 169,933,899 16,034,745 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

       

       االستهالك المتراكم:

 (3,326,896) (420,780) (1,856,107) (267,100) (782,909) - م2017يناير  1الرصيد في 

 (2,710,871) (97,143) (1,026,691) - (1,587,037) - المحمل للسنة

 )6,037,767( (517,923) (2,882,798) (267,100) (2,369,946) - م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 (7,264,833) (52,303) (2,751,488) - (4,461,042) - المحمل للسنة

 481,921 115,920 98,901 267,100 - - االستبعاداتب خاص

 (12,820,679) (454,306) (5,535,385) - (6,830,988) - م2018ديسمبر  31الرصيد في 

       صافي القيمة الدفترية:

 195,759,311 108,794 16,512,861 - 163,102,911 16,034,745 م2018ديسمبر  31

 202,351,935 161,097 18,592,140 - 167,563,953 16,034,745 م2017ديسمبر  31

 10,504,140 42,940 1,117,109 - 3,225,825 6,118,266 م2017يناير  1

  

 ديسمبر كما يلي: 31االستهالك المحمل للسنة المنتهية في 

 م 2017  م2018  

 2,170,525  6,395,297  تكلفة اإليرادات 

 540,346  869,536  مصروفات عمومية وإدارية 

  7,264,833  2,710,871 
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 عقارات استثمارية  9

 

 اإلجمالي المشاريع تحت التنفيذ مباني أراضي 

     التكلفة:

 775,667,365 176,003,159 352,249,772 247,414,434 م2017يناير  1الرصيد في 

 106,685,531 55,850,975 - 50,834,556 إضافات

 (181,064,146) (189,846,769) - 8,782,623 (8ايضاح  ( الي ممتلكات ومعدات المشاريع تح  التنفيذمحول من 

 (9,916,479) - - (9,916,479) (8ايضاح  ( محول إلى ممتلكات ومعدات

 (44,866,178) - - (44,866,178) استبعادات

 646,506,093 42,007,365 352,249,772 252,248,956 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 20,770,302 20,770,302 - - إضافات

 - (18,677,851) 18,677,851 - المشاريع تح  التنفيذ الي مبانيمحول من 

 (50,834,556) - - (50,834,556) (10زميلة )إيضاح  شركات إلي محول

 616,441,839 44,099,816 370,927,623 201,414,400 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

     

     االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (83,500,740) - (83,500,740) - م2017يناير  1الرصيد في 

 (10,451,132) - (10,451,132) - المحمل للسنة

 (4,244,103) (4,244,103) - -  خسائر االنخفاض في القيمة

 (98,195,975) (4,244,103) (93,951,872) - م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 (11,073,386) - (11,073,386) - المحمل للسنة

 (1,305,919) (1,305,919) - - خسائر االنخفاض في القيمة

 (110,575,280) (5,550,022) (105,025,258) - م2018ديسمبر  31الرصيد في 

     صافي القيمة الدفترية:

 505,866,559 38,549,794 265,902,365 201,414,400 م2018ديسمبر  31

 548,310,118 37,763,262 258,297,900 252,248,956 م2017ديسمبر  31

 692,166,625 176,003,159 268,749,032 247,414,434 م2017يناير  1
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مليار لاير سعودي  1.594م وبلغ  قيمتها 2018ديسمبر  31قام  اإلدارة بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 

 مليار لاير سعودي(.  1.610م: 2017ديسمبر  31)

 

ديسمبر  31المصنفة كعقارات استثمارية من خالل مقيم خارجي لتحديد قيمتها العادلة كما في كما تم تقييم األراضي والمباني 

 عن طريق مقيم خارجي معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(. ،م2018

 

ت غير القابلة ، باإلضافة إلى المدخاليعرض الجدول التالي أسالي  التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

 للمالحظة الهامة المستخدمة في نماذج التقييم.

 

 م:2018ديسمبر  31كما في  ك13كفيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
 

 قياس القيمة العادلة   

 غرض ال منهج التقييم العقارات

افتراضات مدخالت هامة و 

 التقييم

 31القيمة العادلة في 

 م2018ديسمبر  

 القيمة العادلة في

 م2017ديسمبر  31 

 االراضي

طريقة مقارنة 

 المبيعات

 ةقيمالانماء 

 166,200,000 163,600,000 معامالت بيع ارضي حديثة رأسماليةال

مبني االندلس 

 الرئيسي

التكلفة 

 االستبدالية 

 إيرادات إيجار

 القيمةانماء و

 رأسماليةال

 تكاليف تشييد المبنى

في الموقع، باإلضافة إلى 

 15,500,000 15,500,000 قيمة األرض

 سنترالصحافة 

التدفقات النقدية 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 9معدل الخصم 

 23,000,000 18,400,000 ٪7 معدل عائد الخروج

 سنترالتالل 

ية النقدالتدفقات 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 9معدل الخصم 

 17,000,000 12,420,000 ٪7 معدل عائد الخروج

 سنتراليرموك 

التدفقات النقدية 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 9معدل الخصم 

 18,000,000 13,000,000 ٪7 معدل عائد الخروج

 االندلس مول

التدفقات النقدية 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 11.25معدل الخصم 

 1,144,000,000 1,161,000,000 ٪9.50 معدل عائد الخروج

 المروة بالزا 

التدفقات النقدية 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 9معدل الخصم 

 25,500,000 36,000,000 ٪7 الخروجمعدل عائد 

 فندق ستيبريدج

 االندلس مول

التدفقات النقدية 

 المخصومة

 إيرادات إيجار

 انماء القيمةو

 رأسماليةال

 ٪ 11.25معدل الخصم 

 201,000,000 174,000,000 ٪9.50  معدل عائد الخروج

 

  .للقيمة العادلة  3مستوىتصنف كأسالي  التقييم المستخدمة 

 

آلية تقييم العقارات المطبقة في تقييم العقارات االستثمارية متوافقة مع مجلس معايير التقييم الدولية ومع توجيهات الهيئة السعودية إن 

 للمقيمين المعتمدين )تقييم(.
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 فيما يلي ملخًصا بتفاصيل االستثمارات في الشركات الزميلة:
 
 

 التأسيس بلد

    نسبة الملكية

 م2017  ¤ م2018 م2017 م2018

 100,460,745  97,622,867 ٪50 ٪50 المملكة العربية السعودية المتطورة شركة األسواق

 47,194,498  41,995,288 ٪33.4 ٪33.4 المملكة العربية السعودية شركة هامات العقارية

 193,130,904  186,423,778 ٪25 ٪25 المملكة العربية السعودية شركة الحياة العقارية

 48,676,946  49,333,150 ٪25 ٪25 المملكة العربية السعودية شركة صروح المراكز

 67,809,709  67,656,665 ٪50 ٪50 المملكة العربية السعودية جدةشركة مستشفى غرب 

شركة الجوهرة الكبرى 

 -  50,956,806 - ٪25 المملكة العربية السعودية للتطوير واالستثمار العقاري

    493,988,554  457,272,802 

 فيما يلي الحركة في االستثمار في شركات زميلة:

 م2017  ¤ م2018 

 387,960,061  457,272,802 الرصيد االفتتاحي

 38,848,354  33,260,429 في شركات زميلة الشركة حصة ربح

 (33,058,151)  (42,212,337) توزيعات أرباح 

 (4,287,171)  - المستلم من مساهمات أضافية 

 67,809,709  51,681,913 السنة استثمار خاللإضافة 

 -  (6,014,253) الضمنيةالشهرة فى  انخفاضخسائر 

 457,272,802  493,988,554 الرصيد في نهاية السنة
 

 شركة األسواق المتطورة
 

شركة األسواق المتطورة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره م، قام  الشركة مع مستثمر آخر بتأسيس 2007خالل 

لكل منها المتالك مجمع دارين بالدمام. قدم  الشركة تمويالً إضافيًا للشركة  ٪50لاير سعودي وبنسبة ملكية تساوي  500,000

وبالتالي، فإن إجمالي تكلفة لاير سعودي تمثل حصتها في تمويل تكلفة أرض المشروع.  35,461,474المستثمر فيها بمبلغ 

 ا تأثير جوهري. ديهلاير سعودي. ليس لدى إدارة المجموعة سيطرة على هذا االستثمار، ولكن ل 35,711,474االستثمار تبلغ 
 

 شركة هامات العقارية
 

بلغ لاير سررررعودي بم 500,000من رأس مال شررررركة هامات العقارية البالغ  ٪33,40م، قام  الشررررركة بشررررراء 2012خالل 

لاير سعودي. تشمل أنشطة الشركة الزميلة شراء أراضي إلنشاء المباني عليها واستثمارها من خالل البيع أو  44,434,383

كان هناك دليل  قام  الشركة بدراسة اذامليون لاير سعودي.  44,18بالغة  ضمنيةاإليجار. يتضمن االستثمار المذكور شهرة 

نية بقيمة الضمالشهرة تسجيل خسائر انخفاض فى بقام  الشركة  موضوعي علي االنخفاض في قيمة الشركة المستثمر فيها و

 لاير سعودي. 6,014,253
 

 شركة الحياة العقارية
 

مليون لاير  208من حصة الملكية لرأس مال حياة مول، كما قام  بإثبات مبلغ  ٪50م، استحوذت الشركة على 2007في 

 ٪25من حصة ملكيتها في حياة مول )تمثل  ٪50م، باع  الشركة 2010ناتجة عن االستحواذ. خالل  ضمنيةسعودي كشهرة 

مستثمرين آخرين بتأسيس شركة الحياة العقارية إلدارة حياة مول. م، قام  الشركة مع 2009من رأس مال حياة مول(.  خالل 

م، تم تغيير هيكل شركة الحياة العقارية لتتوافق مع هيكل ملكية حياة مول حيث تمتلك شركة األندلس العقارية 2015يناير  1في 

صريين لشركة الحياة العقارية وحياة م، قرر المستثمرون باإلجماع، بصفتهم المالكين الح2015يناير  2من رأس مالها. في  25٪

م لتكون هي المالك لجميع موجودات حياة مول والمسؤولة 2015مول، تفعيل دور شركة الحياة العقارية اعتباًرا من بداية يناير 

 م الماليةئعن مطلوباتها وعقودها باإلضافة إلى تحويل جميع حسابات حياة مول إلى شركة الحياة العقارية. تم إيقاف إصدار القوا

في شركة الحياة العقارية. يتضمن  ٪25وعليه، تمتلك الشركة حصة ملكية بنسبة  م.2015يناير  1حياة مول اعتباًرا من لمركز

 م.2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  95.75بالغة  ضمنيةاالستثمار المذكور شهرة 
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 شركة صروح المراكز 
 

لاير  500,000م، أسس  الشركة شركة صروح المراكز )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأس مال قدره 2014أبريل  17في 

لاير سعودي كرأس مال إضافي يعادل نسبة ملكيتها. لم تبدأ  48,591,406سعودي. ساهم  الشركة بقطع أراضي بلغ  قيمتها 

 .الشركة الزميلة أعمالها بعد

 

 شركة مستشفى غرب جدة
 

م، قام  الشركة بتأسيس شركة مستشفى غرب جدة )شركة ذات مسؤولية 2014أكتوبر  30هـ الموافق  06/01/1436في 

من رأس مالها. أشار عقد التضامن إلى أن قيمة قطعتي أرض مقدمة من  ٪50لاير سعودي وتملك  500,000محدودة( بمبلغ 

لاير  90,753,240متر مربع وبقيمة  30,251لاير سعودي للمتر بإجمالي مساحة  3,000شركة األندلس العقارية بلغ  

لاير سعودي مما نتج عنه  44,866,178سعودي. ومع ذلك، بلغ  تكلفة األراضي في دفاتر الشركة عند عملية نقل الملكية 

فبالتالي،  بيع االرضلعقارية من أرباح من حصة شركة األندلس ا ٪50لاير سعودي. ونظرا الستبعاد  22,943,531أرباح بلغ  

م. تم إثبات هذا االستثمار عند نقل الملكية بتاريخ 2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في  67,809,709بلغ  قيمة االستثمار 

م. لم تبدأ الشركة الزميلة أعمالها بعد. ليس لدى إدارة المجموعة سيطرة على هذا 19/3/2017هـ الموافق  20/06/1438

 ا تأثير جوهري. ديهاالستثمار، ولكن ل
 
 

 شركة الجوهرة الكبرى للتطوير واالستثمار العقاري
 

، قام  الشركة بتحويل قطعة األرض 2018عام في أرض أصالة في جدة. وخالل  ٪25م، ساهم  الشركة بنسبة 2017في 

للتطوير واالستثمار العقاري برأس مال قدره ( لتأسيس شركة الجوهرة الكبرى 9هذه )المحولة من عقارات استثمارية إيضاح 

لاير سعودي والتي تقوم بشراء وبيع األراضي والعقارات وتحصيل عمولة إلدارة العقارات مقابل ذلك، وإدارة  500,000

س فواستئجار العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(. تم تحويل صكوك ملكية األراضي لصالح شركة الجوهرة الكبرى بن

 من أسهم الشركة المستثمر فيها ولم تبدأ الشركة المستثمر فيها نشاطها بعد. ٪25نسبة ملكية األرض. تمتلك األندلس 
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م2018  

 شركة األسواق

 المتطورة

شركة هامات 

 العقارية

شركة الحياة 

 العقارية

صروح شركة 

 المراكز

شركة مستشفى 

 غرب جدة

شركة الجوهرة 

الكبرى للتطوير 

واالستثمار 

 العقاري

 

 اإلجمالي

 1,080,519,123 211,255,139 107,400,994 197,166,932 362,159,192 1,501,743 201,035,123 موجودات غير متداولة

 86,016,825 10,334,409 1,033,505 2,782,943 43,410,426 23,995,476 4,460,066 موجودات متداولة

 (4,195,095) - - - - (3,798,054) (397,041) مطلوبات غير متداولة

 (83,563,964) (17,762,324) (211,000) (2,617,274) (42,874,505) (10,246,445) (9,852,416) مطلوبات متداولة

 1,078,776,889 203,827,224 108,223,499 197,332,601 362,695,113 11,452,720 195,245,732 صافي الموجودات الشركة الزميلة

(18,797,231) - - - - ناقص مساهمات المستثمرين االخرين اإلضافية  - (18,797,231)  

 195,245,732 11,452,720 362,695,113 197,332,601 89,426,268 203,827,224 1,059,979,658 

٪50 نسبة حصة المجموعة  33.4٪  25٪  25٪  50٪  25٪   

 337,124,943 50,956,806 44,713,134 49,333,150 90,673,778 3,825,208 97,622,867 حصة المجموعة في صافي الموجودات

 22,943,531 - 22,943,531 - - - -  أرضقطعة  ناتجة عن بيع غير محققة أرباح

 139,934,333 - - - 95,750,000 44,184,333 -         شهرة ضمنية

(6,014,253) -         انخفاض فى شهرة ضمنية  - - - - (6,014,253)  

لالستثمارات في الشركات الزميلة القيمة الدفترية  97,622,867 41,995,288 186,423,778 49,333,150 67,656,665 50,956,806 493,988,554 

جمالي إيرادات الشركة الزميلةا  40,517,921 36,049,129 130,894,192 - - - 207,461,242 

شركة الزميلةربح السنة لل  21,936,811 3,311,922 91,579,455 (267,772)  (290,889)  (11,000)  116,258,527 

 33,260,429 (2,750) (153,046) (66,153) 22,005,211 815,046 10,662,121       حصة ربح الشركة من شركة زميلة
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م2017  
 شركة األسواق

 شركة الحياة العقارية شركة هامات العقارية المتطورة

شركة صروح 

 المراكز

 شركة مستشفى غرب

 جدة

 
 اإلجمالي 

 854,984,242 89,232,356 197,163,769 364,298,444 1,462,763 202,826,910 موجودات غير متداولة

 92,095,359 500,000 500,000 68,004,381 15,313,989 7,776,989 موجودات متداولة

(340,338) مطلوبات غير متداولة  (3,626,131)  (2,119,938)  - - (6,086,407) 

(9,342,071) مطلوبات متداولة  (4,125,185)  (40,659,272)  (2,955,983) - (57,082,511) 

 883,910,683 89,732,356 194,707,786 389,523,615 9,025,436 200,921,490 صافي الموجودات

٪50 نسبة حصة المجموعة  33.4٪  25٪  25٪  50٪   

 294,394,938 44,866,178 48,676,946 97,380,904 3,010,165 100,460,745 حصة المجموعة في صافي الموجودات

ضمنية  شهرة  - 44,184,333 95,750,000 - - 139,934,333 

بيع األرضحصة شركة األندلس العقارية من أرباح   - - - - 22,943,531 22,943,531 

 القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات

الزميلة   100,460,745 47,194,498 193,130,904 48,676,946 67,809,709 457,272,802 

 207,316,516 - - 131,106,566 31,952,365 44,257,585 اجمالي إيرادات الشركة الزميلة

شركة الزميلةربح السنة لل  26,354,914 5,933,593 94,817,308 (56,837)  (15,200)  127,033,778 

 38,848,354 - (15,000) 23,704,077 1,981,820 13,177,457 حصة ربح الشركة من شركة زميلة
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 إيجار تشغيليمن عقود  همستحقذمم مدينة  11
 

 م2017  م2018 

 24,472,874  34,912,618 إيجار تشغيليمن عقود  همستحقذمم مدينة 

 (6,404,643)  - مخصص خصومات المستأجرين

 (3,747,242)  (8,814,808) عقود أيجار تشغيلي منذمم مدينة مستحقة  االنخفاض فيمخصص 

 26,097,810  14,320,989 

 

 :خصومات المستأجرينفيما يلي بيان بالحركة في مخصص 

 م2017  م2018 

 -  6,404,643 يناير 1

 6,404,643  - المكون خالل السنة 

   (6,404,643) شط  ذمم مدينة

 6,404,643  - ديسمبر 31

 

 :عقود أيجار تشغيلي مناالنخفاض في ذمم مدينة مستحقة مخصص فيما يلي بيان بالحركة في 
 

 م2017  م2018 

 2,126,132  3,747,242 يناير 1

 1,621,110  5,067,566 المكون خالل السنة 

 3,747,242  8,814,808 ديسمبر 31

 

 : عقود أيجار تشغيلي مناالنخفاض في ذمم مدينة مستحقة مخصص فيما يلي ضوابط المخصص المستخدمة لتكوين 

 

 تشغيلي أيجارمن عقود  همستحقجدول أعمار ذمم مدينة 

 

 يوًما 90-يوم  اإلجمالي 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

 180 – 91من 

 يوًما

 – 181من 

 يوًما 270

 – 271من 

 يوًما 365

  366 من

– 455 

 يوًما

أكثر من 

 يوًما 455

        

 21,619 56,866 7,747,644 6,982,992 7,688,546 12,414,951 34,912,618 م2018

 2,745,413 995,997 1,957,161 3,320,160 15,454,143 - 24,472,874 م2017

 

 مدفوعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى 12
 

 م2017  م2018 

 291,737  - إيجار مقدم

 966,163  610,598 تأمين مقدم

 557,700  478,209 سلف موظفين 

 4,306,659  840,893 دفعات مقدَّمة للموردين

 -  1,500,000 مصروفات مدفوعة مقدما 

 -  548,006 أخرى

 3,977,706  6,122,259 

 

 لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبأدوات مالية  13
  

 التكلفة

كما في  العادلة القيمة 

 2018ديسمبر  31

 58,111,578  57,729,000 السعودي بالريال للمتاجرة األهلي صندوق

 

الف لاير  787 القيمة العادلة من خالل من خالل الربح أو الخسارةبأدوات مالية ، بلغ صافي الربح من بيع وتقييم 2018خالل عام 

 سعودي وتم تسجليها في االيرادات األخرى. 
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 النقد وما في حكمه 14

 م2017  م2018 

 794,404  - نقد في الصندوق

 38,418,827  75,102,584 نقد لدى البنوك

 -  70,009,190 مرابحة مستحقة خالل ثالثة أشهر

 405,000,000  - شيكات تح  التحصيل 

 145,111,774  444,213,231 

 

 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 15
 

 في قائمة المركز المالي:مكافأة نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي الحركة في التزامات 
 

 م2017  م2018 

770,496,4 يناير  1الرصيد في    4,351,472 

573,129  134,885 تكلفة فوائد  

 755,822  700,371 تكلفة الخدمة الحالية

(950,23) االكتوارية على االلتزام )الدخل الشامل اآلخر(األرباح  /(الخسارة)   215,155 

(703,233) منافع مدفوعة   (955,252) 

670,074,5 ديسمبر  31الرصيد في    4,496,770 
 

 م2017  م2018 

    مصروفات المنافع المثبتة في الربح أو الخسارة

573,129  134,885 فوائد من مطلوبات المنافعالتكلفة   

 755,822  700,371 تكلفة الخدمة الحالية

 835,256  885,395 

 

 لما بعد التوظيف ما يلي: تتضمن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات المنافع المحددة
 

 م2017  م2018 

٪3 معدل الخصم   3٪  

٪12 زيادات الروات  المستقبلية   12٪  

 

م 2018ديسمبر  31فيما يلي تحليل الحساسية الكمي الفتراضات تغير الرات  ومعدل الخصم على مطلوبات المنافع المحددة كما في 

 م:2017و

 م2017   م2018  

         نقص ٪1  زيادة ٪1  نقص ٪1  زيادة 1٪
 188,733  (175,397)  158,152  (151,301) معدل الخصم

 (166,389)  171,621.02  (140,673)  143,928 معدل زيادات الروات  المستقبلية

 

رات المعقولة في التغيتم إجراء تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تستنبط األثر على مطلوبات المنافع المحددة للموظفين نتيجة 

االفتراضات الرئيسية التي حدث  في نهاية تاريخ التقرير. يعتمد تحليل الحساسية على تغير في افتراض جوهري، مع الحفاظ على 

جود وجميع االفتراضات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية قد ال يمثل تغيراً فعليًا في مطلوبات المنافع المحددة للموظفين نظًرا لعدم 

 احتمال بأن التغيرات في االفتراضات ستحدث بمعزل عن بعضها البعض.
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 تسهيالت تورق إسالمي 16
  

 م2017  م2018 

 202,803,364  186,506,269 الرصيد في بداية السنة

 113,620,413  - إضافات خالل السنة

 (129,917,508)  (184,680,118) مدفوعات 

 186,506,269  1,826,151 إجمالي قيمة تورق 

 (11,126,152)  (3,384) يخصم: تكلفة التمويل المؤجلة

 175,380,117  1,822,767 صافي قيمة تورق

 122,331,008  1,822,767 الجزء المتداوليخصم: 

 53,049,109  - الجزء غير المتداول
 

 فيما يلي تفاصيل تكلفة التمويل المؤجلة: 

 م2017  م2018 

 17,489,055  11,126,152 االفتتاحيالرصيد 

 3,620,814  - إضافات خالل السنة

  -  (7,118,741) تنازل عن حصة للسداد المبكر 

 (9,983,717)  (4,004,027) إطفاء السنة )تكلفة تمويل تورق إسالمي(

 3,384  11,126,152 

 

تتضمن تكاليف التمويل المطفأة تكاليف تمويل تورق إسالمي التي تم رسملتها بموج  تكلفة عقارات استثمارية )مشاريع قيد اإلنشاء(، 

 لاير سعودي(. 2,965,188م: 2017ديسمبر  31م )2018ديسمبر  31لغ ال شيء خالل السنة المنتهية في ببم

 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 17
 

 م2017  م2018 

 10,367,179  13,116,925 مصروفات مستحقة

 4,444,822  12,298,011 مستحق لموردين

 4,000,000  1,162,242 مستحقات لصيانة مركز األندلس

 3,915,228  - المحتجزات الدائنة مقابل أعمال اإلنشاءات

 2,517,444  2,450,898 مخصص خصم إيجار

744,297,2 روات  ومزايا موظفين مستحقة   2,288,978 

 2,000,000  2,000,000 مخصص تحسينات 

 882,962  - أخرى

 33,325,820  30,416,613 
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 الزكاة 18

 

بشكل فردي وفقًا للقوائم المالية لكل شركة. لذلك، يتم تحديد وعاء الزكاة ويتم احتساب  تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية

 الزكاة للشركة وشركاتها التابعة لها بشكل فردي، ويتم عرض إجمالي الزكاة المقدرة في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.

  
م كما حصل  على شهادة الزكاة 2017ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في إقراراتها الزكوية قدم  شركة األندلس العقارية جميع 

 م.2014ديسمبر  31م. أنه  الشركة الربط الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )كالهيئةك( حتى السنة المنتهية في 2017حتى 

 

 وعاء الزكاة
 

 ،طبقا للقوائم المالية الغير موحدة لشركة االندلس العقارية لزكاة ديسمبر باستخدام وعاء ا 31يتم احتساب الزكاة للسنة المنتهية في 

 كما يلي:

 م2017  م2018 

    : صافي الوعاء الموجب

 700,000,000  700,000,000  س المالأر

 117,680,856  297,702,596 االرباح المبقاة 

 72,286,619  84,125,638 احتياطي نظامي 

 4,337,649  4,263,401  مخصصات

 175,380,117  1,822,767  تمويل بالمرابحة طويل االجل

 84,101,118  19,673,141 صافي الربح المعدل

 1,153,786,359  1,107,587,543  صافي الوعاء الموجب

    

    : صافي الوعاء السال 

 202,351,935  9,930,489  بالصافي -ممتلكات ومعدات 

 548,310,118  65,190,221  ممتلكات استثمارية

 418,424,447  489,106,005  زميلةاستثمارات في شركات 

 1,169,086,500  564,226,715 صافي الوعاء السالب

    

 (15,300,141)  543,360,828 صافى الوعاء المحتس 

 84,101,118  543,360,828 الزكاة الحتساب صافي الوعاء الزكوي

 2,102,528  13,584,020 ٪2.5الزكاة المحملة بواقع 

 

 فيما يلي حركة مخصص الزكاة:

 م2017  م2018 

195,658,4 يناير 1   853,799,2  

528,102,2  13,584,020 المكون خالل السنة  

(507,936,4) المدفوع خالل السنة    (186,244)  

195,658,4  13,305,708 ديسمبر 31  
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 القطاعية التقارير 19
         

 تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي:
 

 قطاع التجزئة: يشمل تأجير وحدات تأجير للعقارات االستثمارية مثل مراكز التسوق.
 

 قطاع الضيافة: يشمل منشعت تقدم خدمات الضيافة )فندق ستايبريدج سويتس األندلس مول(.
   

 اإلجمالي أخرى قطاع الضيافة التجزئةقطاع  م2018

 164,680,427 - 24,376,480 140,303,947 إيرادات*

 (70,995,536) - (23,425,459) (47,570,077) تكلفة اإليرادات

 33,260,429 33,260,429 - - الحصة في الربح من شركة زميلة

 (37,575,257) (31,785,769) (1,406,525) (4,382,963) المصروفات

 (5,067,566)  - - (5,067,566)  إيجار تشغيلينخفاض في قيمة مستحق من عقود الخسارة ا

 (6,014,253)  - - (6,014,253)  االنخفاض في الشهرة الضمنية لشركة زميلة

 4,258,321 4,258,321 - - إيرادات أخرى

 82,546,565 5,732,981 (455,504) 77,269,088 صافي الربح قبل الزكاة

 1,446,038,088 770,513,010 169,658,519 505,866,559 إجمالي الموجودات

 98,247,136 29,539,939 20,264 68,686,933 إجمالي المطلوبات
  

 اإلجمالي أخرى قطاع الضيافة قطاع التجزئة م2017

 146,827,437 1,031,766 7,225,844 138,569,827 إيرادات*

 (66,676,860) - (13,486,899) (53,189,961) تكلفة اإليرادات

 38,848,354 38,848,354 - - الحصة في الربح من شركة زميلة

 22,943,531 22,943,531 - -  زميلة شركة في استثمار الربح من تحويل العقارات االستثمارية إلى

 (20,684,941)  (13,666,412) (1,482,594) (5,535,935)  المصروفات 

 (1,621,110)  - - (1,621,110)  إيجار تشغيليخسارة االنخفاض في قيمة مستحق من عقود 

 856,308 856,308 - - إيرادات أخرى

 120,492,719 50,013,547 (7,743,649) 78,222,821 صافي الربح قبل الزكاة

 1,673,687,898 972,238,192 165,925,163 535,524,543 إجمالي الموجودات

 253,070,387 103,664,691 73,971,081 75,434,615 إجمالي المطلوبات
  

 * جميع إيرادات المجموعة هي من عمالء خارجيين، وليس هناك إيرادات ناتجة عن معامالت بين القطاعات.
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 ربحية السهم 20
 

الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل  ساهميإلى ميتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح العائد 

السنة. ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة بافتراض 

 تحويل جميع األسهم منخفضة القيمة إلى أسهم عادية.

 
 

 م2017  م2018  

 118,390,191  47,972,305  السنةصافي ربح 

 70,000,000  70,000,000  سهم( ) القائمة العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1,69  0.69  األساسية والمخفضة للسهم الواحد ربحية السهم

  

م حيث 2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31إن ربحية السهم المخفضة تساوي ربحية السهم األساسية للسنتين المنتهيتين في 

 ال توجد أدوات ذات ربحية منخفضة لكل سهم.

 

 الرأسمالية االرتباطات 21

 

مليون لاير سعودي كما في   3رأسمالية تتعلق بعقود اإلنشاءات الخاصة بالعقارات االستثمارية بقيمة ارتباطاتلدى المجموعة 

 مليون لاير سعودي(. 8.6م: 2017ديسمبر  31م )2018ديسمبر  31

 

 عقود اإليجار التشغيلي   22

 

 كمؤجر 

 م2017  ¤ م2018  

 18,932,262  19,653,627  أقل من سنة واحدة 
 99,405,551  104,142,692  سنوات  5من سنة إلى 
 133,904,252  87,988,291  سنوات  5أكثر من 

  211,784,610  252,242,065 

          

 كمستأجر   

                

 األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية المتوقعة للمراكز التجارية المستقبلية بموج  عقد اإليجار كما يلي:يستحق الحد 

 

 م2017  ¤ م2018     

    12,830,000  15,700,000  سنة

    29,200,000  31,400,000  سنتين

    47,592,750  49,195,500  سنوات 3

    68,776,888  77,417,776  سنوات 4

    147,349,804  115,356,166  م(2039م إلى 2023سنوات ) 5أكثر من 

  289,069,442  305,749,442     

 

 تأسيس شركة تابعة 23

 

ندق فبموج  اتفاقية البيع والشرررراء الموقعة بين شرررركة األندلس العقارية واألهلي كابيتال، تم االتفاق على تحويل األندلس مول و

 25كالصرررندوقك. تم تحويل العقارات إلى الصرررندوق في  1لتأسررريس صرررندوق األهلي ري   سرررتايبريدج سرررويتس األندلس مول

 م، واستمرت الشركة في السيطرة على العقارات كجزء من قدرتها على السيطرة على الصندوق.2017ديسمبر 

 

ولم ينتج عنه فقدان السرررريطرة، فقد أدى ذلك إلى تحقيق وحيث أنه كان هناك تغير في حصررررة ملكية الشررررركة في الشررررركة التابعة 

 مليون لاير سعودي تم إثباته في األرباح المبقاة. 220.2أرباح بمبلغ 
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 عالقة  اف ذاتأطرالمعامالت مع  24

 

والشركات الزميلة وأطراف  المساهمينخالل السياق االعتيادي لألعمال، تتعامل المجموعة مع منشعت مملوكة من قبل بعض 

 أخرى ذات عالقة.

 

 توافق اإلدارة على شروط وأحكام المعامالت مع هذه األطراف. هذه المعامالت هي كاآلتي:

  

  لدى المجموعة عقود مع شركة هامات العقارية، وهي شركة زميلة لتقديم االستشارات لخدمات التطوير والتأجير لمركز

من إجمالي  ٪7والمراكز التجارية في الصحافة واليرموك والتالل مقابل أتعاب تأجير بنسبة األندلس التجاري في جدة 

إيجارات المركز للسنة األولى عند اإليجار ألول مرة أو عند استبدال المستأجر بعخر أو من خالل الزيادة في قيمة اإليجار 

من دخل المركز الذي  ٪4مات االستشارة والتطوير بنسبة لعقد اإليجار الجديد. كما يتضمن العقد أتعاباً شهرية لتقديم خد

من إجمالي  ٪15يمثل إيرادات اإليجار واإلعالن واإليجارات المتخصصة ويتضمن أيًضا رسوم اإليجارات المطورة بنسبة 

التي لم تكن ها وقيمة اإليجار للمستأجر لمدة سنة فقط للوحدات الجديدة أو خدمات التأجير التي قام المشغل بتطويرها وإضافت

موجودة في تصاميم المراكز أو ميزانية اإليجار التي وافق  عليها الشركة. وبموج  االتفاقية نفسها، تخضع الشركة لتحمل 

 المطلوبات المالية المتعلقة بالموظفين مثل الروات  والمزايا والنفقات األخرى مثل الصيانة والكهرباء.

  تقوم الشركة بتحميل شركة الحياة العقارية، وهي شركة زميلة بحصة المصروفات المباشرة للمصروفات العمومية واإلدارية

 التي تكبدتها شركة األندلس العقارية وفقًا التفاقية إدارة هذه الشركات. 

  3.1يها بإيجار سنوي يبدأ من سنة إلنشاء مركز تجاري عل 20لفترة  المساهمينتقوم المجموعة باستئجار أرض من أحد 

 هـ.16/3/1434مليون لاير سعودي ابتداًء من 

  لدى الشركة عقود إيجار مع شركة ذات صلة كمستأجر )من خالل ملكية عضو مجلس إدارة لحصة غير مباشرة في

 مليون لاير سعودي. 3.9الشركات ذات الصلة( بقيمة إيجار سنوي قدره 

 

 كتور سليمان الحبي  للخدمات الطبية وهي مجموعة ذات صلة بشركة شقيقة وبنائ  رئيس لدى الشركة عقد مع مجموعة الد

بين  ةمجلس األدارة وتتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليمان الحبي  بتصميم وتشغيل وادارة المستشفى المملوكة مناصف

 الطرفين )مستشفى غرب جدة(.
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 )يتبع( أطراف ذات عالقةمع  المعامالت 24

 

 الرصيد في  م2017معامالت خالل  م 2018معامالت خالل  

 خدمات تشغيل  مستحق من أطراف ذات عالقة:

 

 خدمات اإليجار

 

 مصروفات

 متبادلة 

 

خدمات 

 اإليجار

 

خدمات 

 التشغيل

 

 مصروفات

 م2017 م2018 متبادلة 

           35,749 - 999,580 - - 2,035,749 - - المتطورةشركة األسواق 

 - 2,459,666 - - - - - 5,360,515 كابيتال االهلي 

    1,060,815 1,176,555 5,633,569 - - 15,890,574 - - شركة الحياة العقارية

 - 7,652,210 - - - 12,281,704 - - شركة محمد الراجحي لالستثمار

 - 4,875,000 - - - 4,875,000 - - شركة الجوهرة الكبرى

 - 961,365 - - - - - - مجموعة أي أتش جي )أنتركونتنينتال(

 - - - - - - 17,124,796 1,096,564 

         مستحق إلى طرف ذو عالقة: 

 1,272,608 330,145 4,397,288 4,994,896 736,752 706,365 153,871 654,810 شركة هامات العقارية

 

 فيما يلي ملخًصا للمعامالت واألرصدة:

 

طراف ذات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا حيث تم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل الشركة. فيما يلي أهم المعامالت مع األ مكافأت تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 العالقة خالل السنة هي كما يلي:

 

 الرصيد في قائمة المركز المالي الموحدة    الشامل اآلخر الموحدة المحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 م2017 م2018  م2017 م2018 

 945,732 1,138,742  1,796,805 2,624,282 روات  وأجور ومكافأة نهاية الخدمة
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 المساهميناألرباح الموزعة على  25
 

 الذي قرر توزيعات أرباح بمبلغ ، وفقًا الجتماع الجمعية العمومية العاديةم2018أبريل  1الموافق هـ 15/07/1439في 

 م.2018لاير سعودي لكل سهم(. تم دفع كامل المبلغ خالل  2لاير سعودي )توزيعات أرباح بقيمة  140,000,000
 

 معامالت غير نقدية: 26

 م2017  ¤ م2018  

 67,809,709  50,834,556  زميلة اتفي شرك اتستثمارا إلى العقارات االستثمارية المحولة

 9,916,479  -  ممتلكات ومعداتالعقارات االستثمارية المحولة إلى 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتزامات تعويضات إعادة قياس 

 (215,155)  23,950  أرباح / )خسائر( اكتوارية  
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تخضررع المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسررب  أنشررطتها بما في ذلك: مخاطر السرروق )تشررمل مخاطر العملة، ومخاطر القيمة 

العادلة والتدفقات النقدية لسررعر الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السرريولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على 

 المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق 

 

إدارة المخاطر. تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد  عن المسررررؤولة اإلدارة العليا هي إن

تسهيالت تورق طراف ذات عالقة والي أومستحق من/ عقود أيجار تشغيلي منذمم مدينة مستحقة وما في حكمه واستثمارات و

. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها. يتم إجراء المقاصة إسالمي

ة يكون لدى المجموعة حقًا قانونيًا يلزم بمقاصبين األصل وااللتزام المالي وإثبات صافي المبالغ بالقوائم المالية الموحدة عندما 

 المبالغ التي تم إثباتها والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في آن واحد.

 

 مخاطر السوق (أ

 

تتمثل مخاطر السرروق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسررعار السرروق مثل أسررعار صرررف العمالت األجنبية ومعدالت 

الربح وأسررعار األسررهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. تهدف إدارة مخاطر السرروق إلى إدارة وضرربط التعرض 

 عائد األمثل. للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق ال

 
ديسااامبر( بساااب   31)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالساااتثمارات كما في قائمة الربح او الخساااارة الموحدة إن التأثير على 

لالساااااااتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخساااااااارة  مع وجود جميع المتغيرات  القيمة العادلةتغير محتمل معقول في 
 :كما يلياألخرى في الثوابت 

 
 م2018  نسبة التغير 

 ±5,811,000  ±10٪ الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  قائمة الربح او الخسارة علىالمحتمل  األثر

 
 

 مخاطر العمالت (ب

 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقل  بسب  التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم 

 المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي. إن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.معامالت 
 

 تراق  اإلدارة عن قرب وبصورة مستمرة التقلبات في أسعار الصرف.
 

 مخاطر أسعار الفائدة (ج
 

دفقات الفائدة السائدة على المركز المالي والتمخاطر أسعار الفائدة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار 

 النقدية للمجموعة.
 

ائدة تتم وفقًا ألسعار ف ألنهامخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من القروض والودائع قصيرة األجل وال تتعرض المجموعة ل

 ثابتة وال تخضع إلعادة التسعير بشكل منتظم.
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 مخاطر االئتمان (د
 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر 

 عالقة.النقد وما في حكمه والمستحق من اطراف ذات التجارية ومالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة 
 

 م2017  م2018   

 444,213,231  145,111,774  نقد وما في حكمه

 14,320,989  26,097,810  إيجار تشغيليمن عقود  ةمستحقنة مديذمم 

 1,096,564  17,124,796  مستحق من أطراف ذات عالقة

  188,334,380  459,630,784 

 إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
 

 تقتصر مخاطر االئتمان على ما يلي:

 األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.• 

 .من عقود إيجار تشغيلي ةمستحق الذمم المدينة الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة• 

 المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.• 
 

تدير المجموعة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمسرررررتحقات من العمالء عن طريق المراقبة وفقًا لسرررررياسرررررات وإجراءات محددة. 

حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة تسررعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان الخاصررة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضررع 

الذمم المدينة القائمة على أسرررررراس مسررررررتمر. يتم مراقبة األرصرررررردة المدينة كما كان  نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون 

 المعدومة غير جوهرية.

 

 في المملكة العربية السعودية. محليونمستحق من عمالء الرصيد القائم للذمم المدينة التجارية 
 

 

 

 مخاطر السيولةهـ(  
 

إن مخاطر السرريولة هي مخاطر أن تواجه منشررأة ما صررعوبات في تأمين السرريولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

المالية. قد تنتج مخاطر السرررررريولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرررررررعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار 

بة المنتظمة لمدى كفاية السررريولة المتوفرة من خالل تسرررهيالت ائتمانية ملتزمة بها للوفاء بأي مخاطر السررريولة من خالل المراق

 التزامات مستقبلية. 
 

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة باستخدام سحوبات بنكية على المكشوف وقروض 

 بنكية. 
 

 المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة.يلخص الجدول التالي استحقاق 
 

 القيمة الدفترية 

عند الطل  أو أقل 

 من سنة

 5سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

     م2018

 - - 1,822,767 1,822,767 تسهيالت تورق إسالمي

 - 9,724,527 - 9,724,527 يايجارات مستحقة عن عقود ايجار تشغيل
 - - 33,325,820 33,325,820 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 - - 330,145 330,145 طراف ذات عالقةالي أمستحق 

 45,203,259 35,478,732 9,724,527 - 

     م2017

 - 55,649,994 130,856,275 186,506,269 تسهيالت تورق إسالمي

 - 9,169,439 - 9,169,439 يايجارات مستحقة عن عقود ايجار تشغيل

 - - 30,416,613 30,416,613 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 - - 1,272,608 1,272,608 طراف ذات عالقةالي أمستحق 

  227,364,929 162,545,496 64,819,433 - 
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مقابل تحويل التزام ما ضررررمن معاملة منتظمة بين  القيمة العادلة هي القيمة التي سرررريتم اسررررتالمها مقابل بيع أصررررل ما أو دفعها

المشاركين في السوق بتاريخ القياس ووفقًا لظروف السوق السائدة بغض النظر عما إذا تم تحديد السعر أو تقديره بشكل مباشر 

 باستخدام أسلوب تقييم آخر.

 

تم اإلفصررراح عن قيمها العادلة في القوائم المالية يتم تصرررنيف جميع الموجودات والمطلوبات سرررواء تم قياسرررها بالقيمة العادلة أو 

وفقًا لمسررتويات التسررلسررل الهرمي لقياسررات القيمة العادلة كما هو موضررح أدناه، إلى أدنى مسررتوى لقياس المدخالت الذي يعتبر 

 هاًما لقياس القيمة العادلة ككل.

 

 ق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.أسعار السوق المتداولة والمعلنة )بدون تعديل( في أسوا  :1المستوى 

المدخالت التي يمكن مالحظتها أو تتبعها بشكل مباشر أو غير مباشر ألصل أو التزام بخالف األسعار المعلنة : 2المستوى 

 .1المذكورة في المستوى 

 المدخالت التي ال يمكن مالحظتها أو تتبعها ألصل أو التزام.: 3المستوى 

 
 لألدوات الماليةالقيمة العادلة 

تتعرض المجموعة لمخاطر نتيجة استخدام األدوات المالية. يوضح ما يلي أهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها إلدارة هذه 

 المخاطر والطرق المستخدمة لقياسها باإلضافة إلى المعلومات الكمية المتعلقة بهذه المخاطر في القوائم المالية المرفقة.

 

رات جوهرية قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالية من خالل أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة هذه لم تكن هناك تغي

 المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامه في السنوات السابقة ما لم يذكر خالف ذلك.
 

تأخذ إدارة المجموعة بعين االعتبار القيمة العادلة لمستحقات المستأجرين والجزء المتداول لتسهيالت تورق إسالمي  -

وأرصدة األطراف ذات العالقة واإليجارات المستحقة من عقد اإليجار ومستحقات وذمم دائنة أخرى تقارب قيمتها الدفترية 

 بسب  األدوات المالية قصيرة األجل. 
 

إدارة المجموعة القيمة العادلة لتسهيالت تورق إسالمي قصيرة األجل، التي تم تصنيفها في المستوى الثالث، لتكون قدرت  -

 مقاربة لقيمتها الدفترية. 
 

 ال توجد تحويالت بين المستوى األول أو الثاني أو الثالث خالل فترة التقرير. -
 

للتغيرات في أسعار العموالت للموجودات والمطلوبات المالية ذات  تتعرض األدوات المالية للتغير في مخاطر القيمة نتيجة

العمولة المتغيرة. تم ذكر معدل العمولة الفعلي وفترة إعادة التسعير أو تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية في 

 اإليضاحات ذات الصلة.

 

ج المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدريظهر الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات 

للقيمة العادلة لألدوات المالية. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة إذا كان  القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

 

 القيمة العادلة  

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   

     م2018

 - 58,111,578 - لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبااألدوات المالية 

     

     م2017

 - - - لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبااألدوات المالية 

 

  .للقيمة العادلة  3مستوىتصنف كفي تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية،  تقييم المستخدمةالأسالي  
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مال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة  تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على رأس

التطورات المستقبلية ألعمالها. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات األرباح على 

 العاديين. المساهمين

 

 تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في:

 

على مقدرة المنشأة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واالستمرار في تحقيق عوائد للشركاء ومنافع الحفاظ  -1

 للمستفيدين اآلخرين، و

 

 .مساهمينتوفير عائد كافي لل -2

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة 30

 (.م2019مارس  19 الموافق ) هـ1440رج   12تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار في 




