
















 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٥  

   
 معلومات حول الشركة ۱

 
بتاریخ    ۲٥۰۹شـــركة األندلس العقاریة ("الشـــركة")، شـــركة مســـاھمة ســـعودیة تأســـســـت بموجب القرار الوزاري رقم 

جلة في الریاض بموجب الـسجل   م ۲٦/۰۹/۲۰۰٦ھــــــ الموافق  ۰۳/۰۹/۱٤۲۷ العتماد إعالن تأـسیس الـشركة. الـشركة مـس
 م. ۱۰/۱۰/۲۰۰٦الموافق  ھـ۱۷/۰۹/۱٤۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰التجاري رقم 

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

اریع المیاه والصـرف الصـحي واألعمال الـسكنیة والتجا ریة والمنـشآت التعلیمیة والترفیھیة والصـحیة والطرق والـسدود ومـش
ــآت العقاریة والمباني والمجمعات التجاریة وتملك   ــغیل المنشـ ــیانة وتشـ ــمن األنشـــطة صـ الكھربائیة والمیكانیكیة. كما تتضـ

 حدود أغراضھا.األراضي والعقارات وتطویرھا واستثمارھا لصالح الشركة وفي 
 

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

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

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

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

 
 أسس اإلعداد  ۲

 
 بیان االلتزام  ۲-۱

 
مارس   ۳۱األولیة الموحدة المختصرة ("القوائم المالیة األولیة") لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تم إعداد ھذه القوائم المالیة

"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  ۳٤م وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي ۲۰۲۱
مراجعین والمحاسبین ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع آخر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة لل

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
 

ات المعاییر ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة وفقاً لمتطلب
الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة 
للمراجعین والمحاسبین. إال أن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تتضمن بعض اإلفصاحات لشرح بعض األحداث 

 غیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة سنویة.والمعامالت الھامة لفھم الت
 

 أسس القیاس  ۲-۲
 

منافع الموظفین التي یتم قیاسھا   -تم إعداد القوائم المالیة األولیة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء التزامات المنافع المحددة  
 المخططة. بالقیمة الحالیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان

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

التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر 
 سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي. المالي لفترة ثالث 
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٦  

 
 أسس اإلعداد (یتبع) -۲

 
 أسس القیاس (یتبع) ۲-۲

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

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

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

 م؛ و ۲۰۲۲المیالدیة 
 

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

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

 )۱۹-األثر الناتج عن تفشي فیروس كورونا (كوفید ۲-۳
 

) الذي أعلنت منظمة الصحة  ۱۹-یدلقد تأثرت عملیات المجموعة بالتفشي األخیر والمستمر لمرض فیروس كورونا (كوف
م. ویعد التعطل النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس أمراً غیر مؤكداً. ۲۰۲۰العالمیة أنھ یمثل جائحة في مارس 

في مختلف المناطق الجغرافیة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطل األعمال واألنشطة  ۱۹-انتشرت جائحة كوفید
في حدوث حاالت عدم تأكد في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة   ۱۹-د تسبب كوفیداالقتصادیة. وق

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

في  ۱۹-على عملیاتھا وأدائھا المالي. ومع استمرار تفشي فیروس كوفید ۱۹-األخرى إلدارة تعطل العمل نظراً لتفشي كوفید
مجموعة باستمرار بمراقبة الوضع ومدى  التطور فمن الصعب حالیاً التنبؤ بمدى ومدة تأثیره االقتصادي الكامل. تقوم إدارة ال

تأثیره على عملیات المجموعة وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي وتوصلت إلى أنھ ال یتعین إجراء أي تعدیالت على المبالغ 
ما یكفي من  المسجلة في ھذه القوائم المالیة األولیة. باإلضافة إلى ذلك، ترى اإلدارة، استناداً إلى تقییمھا، أن لدى المجموعة

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

  عملة العرض والنشاط  ٤-۲
 

 إن عملة العرض والنشاط للمجموعة ھي الریال السعودي. 
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۷  

 
  أسس توحید القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  ۳

تتكون القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصــرة من القوائم المالیة للشــركة وشــركاتھا التابعة المذكورة أدناه كما في وللفترة  
 م:۲۰۲۱مارس  ۳۱المنتھیة في 

 نسبة الملكیة   
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة

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

 شركة منافع األندلس
 للتطویر العقاري 

 ٪  ۷۰ ٪۷۰ المملكة العربیة السعودیة

  
   وفیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 

 ۱صندوق األھلي ریت  .۱
 

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

 الواقعة في جدة/الریاض: 
 

 الموقع اسم العقار
 جدة األندلس مول

 جدة فندق األندلس مول 
 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 
م). تتمثل األنشطة الرئیسیة ۲۰۱۷أبریل  ۱۹ھـ (الموافق ۱٤۳۸رجب  ۲۲بتاریخ  ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷السجل التجاري رقم 

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

 
 الموقع اسم العقار

 جدة المروة بالزا
 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات ٤
 

تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد القوائم المالیة األولیة مع تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة  
لم تقم   م. ۲۰۲۱ینایر  ۱المعاییر الجدیدة اعتباراً من م باستثناء تطبیق ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر ساري المفعول بعد.
حدة  الموم، ولكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األولیة  ۲۰۲۱تم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة  

 للمجموعة. المختصرة 
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۸  

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة  ٥

یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المبینة للموجودات 
التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. تستند 

أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر 
 بسھولة عن غیرھا من المصادر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

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

 عدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.المستقبلیة إذا كان الت

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

 
 القیمة العادلة للعقار االستثماري  •
 مستحق من عقود اإلیجار التشغیلي  خسارة انخفاض في قیمة  •
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة.خسائر األنخفاض / •

 
 

 الممتلكات والمعدات ٦
 

ملیون   ۲۱۰٫۳م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۱۰٫٤م، بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات  ۲۰۲۱مارس    ۳۱كما في  
 ملیون لایر سعودي). ٥٤٫٥م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٦االستھالك المتراكم لایر سعودي وبلغ 

 
تتضمن تكلفة العقارات فندق مملوك من قبل صندوق األھلي ریت الذي تم رھنھ مقابل تسھیل تمویل إسالمي تم الحصول علیھ  

 من البنك األھلي التجاري. 
 

 العقارات االستثماریة ۷
 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    التكلفة:

 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹  ۱٬۱٤۰٬٤۷٦٬۸٤۲ الرصید في بدایة الفترة/السنة 
 ۲٥۸٬٦۹٥٬٦٥۳  ۱٬۳۱۰٬۷٦٦ إضافات 

 ۱٬۱٤۰٬٤۷٦٬۸٤۲  ۱٬۱٤۱٬۷۸۷٬٦۰۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

    القیمة:االستھالك المتراكم واالنخفاض في 
 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  )۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸( الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ) ۱۸٬٤۲۲٬۲۹۰(  )٥٬٥۸۷٬۸٥۷( االستھالك المحمل للفترة/للسنة
 )٦٬۸۲۸٬۹٤۲(  - خسائر االنخفاض في القیمة 

 )۱٥۰٬۰۹۰٬۹۳۸(  )۱٥٥٬٦۷۸٬۷۹٥( الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 ۹۹۰٬۳۸٥٬۹۰٤  ۹۸٦٬۱۰۸٬۸۱۳ الدفتریة صافي القیمة 
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۹  

 
 (یتبع)العقارات االستثماریة  -۷

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

 

دیسمبر   ۳۱خارجیین لتحدید قیمتھا العادلة كما في  كما تم تقییم األراضي والمباني المصنفة كعقارات استثماریة من خالل مقیمین  
ملیار لایر سعودي كما في ذلك التاریخ. تمثل االفتراضات الرئیسیة  ۱٫۸م. وقد بلغت القیم العادلة للعقارات االستثماریة ۲۰۲۰

م المستخدمة من التدفقات  وتتكون طرق التقیی ٪ ۹المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة معدل الخصم بواقع 
 النقدیة المخصومة وطریقة تكلفة االستبدال. 

 
م ال تختلف بصورة كبیرة عن القیم العادلة المحددة  ۲۰۲۱مارس    ۳۱وبرأي اإلدارة أن القیم العادلة للعقارات االستثماریة كما في  

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة ۸
 

  تفاصیل االستثمارات في الشركات الزمیلة: فیما یلي 
 

 بلد التأسیس

    نسبة الملكیة 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 األسواق المتطورة شركة 

  
المملكة العربیة 

 ۱۰٤٬۸۷۷٬۲۱٥  ۱۰۸٬۲۷۲٬٥۱۰ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة
       

 شركة الحیاة العقاریة
المملكة العربیة 

 ۱۹۲٬٤۸٦٬٦۲٥  ۱۸۸٬۳٤۸٬٤۹۲ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة
       

 شركة صروح المراكز*
المملكة العربیة 

 ٤۹٬۲٥۱٬٥۱۳  ٤۹٬۲۱٤٬٦۳۸ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة
       
 شركة مستشفى غرب جدة*

 
المملكة العربیة 

 ٦٦٬٦۷٦٬۱٥۰  ٦٦٬۳۹٤٬٤۲۲ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة
       

 شركة الجوھرة الكبرى*
 

المملكة العربیة 
 ٦۸٬۱۹۱٬٤٦۲  ٦۸٬۰۱۷٬۱۲۱ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة

    ٤۸۰٬۲٤۷٬۱۸۳  ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥ 
 فیما یلي الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة: 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱ 
  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥ االفتتاحيالرصید 

 ۲٦٬۱٤۸٬۱٤٥  ۸٬٥۱٤٬۲۱۸ الحصة في ربح شركات زمیلة للفترة / السنة
 ) ۱٥٬۷٥۰٬۰۰۰(  )۹٬۷٥۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة/ السنة 

 ٦٬۲٥۰٬۰۰۰  - اإلضافات في االستثمارات خالل الفترة / السنة 
 ٤۸۱٬٤۸۲٬۹٦٥  ٤۸۰٬۲٤۷٬۱۸۳ الفترة/السنة الرصید في نھایة 

 
 * لم تبدأ ھذه الشركات الزمیلة عملیاتھا التجاریة بعد.

 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰  

 
 (یتبع)االستثمارات في الشركات الزمیلة   ۸

 
 فیما یلي حصة المجموعة في ربح الشركات الزمیلة للفترة:

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱
  مراجعة)(غیر 

 مارس ۳۱
 م  ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 ۳٬۳۲٥٬٥٤۸  ۳٬۳۹٥٬۲۹٥  شركة األسواق المتطورة

 ٤٬۹۳۱٬۰۸٤  ٥٬٦۱۱٬۸٦۷  شركة الحیاة العقاریة
 ) ۱۸٬٥۹٤(  )۳٦٬۸۷٥(  شركة صروح المراكز

 -  )۲۸۱٬۷۲۹(  شركة مستشفى غرب جدة 
 -  )۱۷٤٬۳٤۰(  شركة الجوھرة الكبرى 

  ۸٬٥۱٤٬۲۱۸  ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ 
   

 م من تقاریر اإلدارة للشركات الزمیلة. ۲۰۲۱مارس    ۳۱تستمد المعلومات المالیة للشركات الزمیلة كما في وللفترة المنتھیة في  
 

 النقد وما في حكمھ ۹
 

 
 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱ 

  (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

۲٤٤٬۱۷۲٬۰۷ نقد لدى البنوك
۳  

۱۸۲٬٤۸۳٬۱۹
۰ 

 
 تسھیالت التمویل اإلسالمي  ۱۰

 
التي تتضمن شروط معینة خاصة بتعھدات مالیة حصلت المجموعة على تسھیل تمویل إسالمي من البنك األھلي التجاري و

 .لصاح البنك
 

العقاري لإلدارة والتملك، شركة قامت المجموعة بتحویل صك ملكیة العقارات (األندلس مول والفندق) لصالح شركة التطویر  
  تابعة مملوكة بالكامل للبنك األھلي التجاري لتمثل ضماناً مقابل تسھیل التمویل اإلسالمي.

 
مارس  ۲۰ملیون لایر سعودي كدفعة ثالثة من تسھیالت التمویل اإلسالمي في  ٤۲خالل الفترة، استخدمت المجموعة 

سنوات والتي  ٥سنة. یمنح تسھیل التمویل اإلسالمي فترة سماح تمتد حتى  ۱٥ م.تمتد فترة تسھیل التمویل اإلسالمي۲۰۲۱
 سنوات على أساس ربع سنوي. ۱۰یجب خاللھا سداد دفعات األرباح فقط. بینما یتعین سداد المبلغ األساسي على مدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۱  

 
 

 ربحیة السھم ۱۱
 

الشركة على المتوسط المرجح لعدد   مساھميیتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بتقسیم ربح الفترة العائد إلى 
 األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.

  
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

  (غیر مراجعة)

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
     
     

 ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  ۱۸٬۹٥۸٬۸۲۷  ربح الفترة (بالریال السعودي)
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (عدد األسھم)

     
 ۰٫۱۷  ۰٫۲۷  الربح األساسي والمخفض للسھم (بالریال السعودي) 

  
یة للفترتین المنتھیتین في   اـس ھم األـس اوي ربحیة الـس ھم المخفضـة تـس م ۲۰۲۰مارس  ۳۱م و ۲۰۲۱مارس  ۳۱إن ربحیة الـس

 .حیث ال توجد أدوات ذات تأثیر مخفض على ربحیة السھم
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ۱۲
 

الذین لدیھم سیطرة أو تأثیر ھام، وموظفي اإلدارة العلیا والشركات تتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المساھمین 
الشقیقة التي یكون للمساھمین سیطرة أو تأثیر ھام علیھا. یتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تمت الموافقة 

ھا خالل السیاق االعتیادي لألعمال. علیھا من قبل مجلس إدارة المجموعة. تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعض
تم استبعاد المعامالت واألرصدة بین الشركة والشركات التابعة لھا وكذلك بین الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالیة  

 األولیة الموحدة المختصرة.
 

 وفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى: 

 
 طبیعة المعاملة العالقة العالقةاسم الطرف ذو 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
      

 ۲٬۰٤۰٬٤۰٤  ۱٬۷۸۰٬۲۸٤ مصروفات شركة زمیلة شركة الحیاة العقاریة

 شركة امتیاز العربیة 
بعضو   شركة ذات عالقة

 ۱٬٦۳٤٬۷۰۰  ۱٬٥۷٤٬٥۰۰ إیرادات اإلیجار  مجلس إدارة 
شركة العالمیة للرعایة  

 الصحیة  
شركة ذات عالقة بعضو  

 ۲٬۱۲٦٬۷٦٦  ٥۱٥٬۰۰۰ إیرادات اإلیجار  مجلس إدارة 
صیدلیات شركة الجمال  

 الرابعة 
شركة ذات عالقة بعضو  

 -  ۳۸٥٬۰۰۰ إیرادات اإلیجار مجلس إدارة 

 طرف آخر ذو عالقة   اإلدارة العلیا وآخرین 
رواتب ومنافع 

 ۹٥٤٬۱۰۰  ۱٬٥۰۸٬۸۲۱ أخرى 
 ٤٬۰۰۲٬۳٤۲  ٤٬۷٦۱٬٥۳۷ خدمات التشغیل  ۱مدیر صندوق األھلي ریت األھلي كابیتال

 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۲  

 
 

 (یتبع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا  ۱۲
 

 وفیما یلي تفاصیل األرصدة مع األطراف ذات العالقة: 
  

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

  (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
م  ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    مستحق من أطراف ذات عالقة

 ۱٬٦٦۸٬۹۷۲  ۱٬۳۸٥٬۸٦۳ شركة الحیاة العقاریة
 ۱۳٬۱۷۷٬٦۱۳  - شركة أصالة القابضة 

 ۱٬۳۸٥٬۸٦۳  ۱٤٬۸٤٦٬٥۸٥ 
    المستحق ألطراف ذات عالقة

 ٤۰٬۸۲۱  ٤۰٬۸۲۱ شركة محمد الراجحي  
 ۱٦٬۳٥٥٬٦۸۱  ۱۷٬٥۷۳٬٦۰۲ األھلي كابیتال 

 ۱۷٬٦۱٤٬٤۲۳  ۱٦٬۳۹٦٬٥۰۲ 
 

 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۳  

 
 التقاریر القطاعیة  ۱۳

  
 من القطاعات على النحو التالي:  اً تشمل أنشطة المجموعة عدد

  
ً لعقارات االستثماریة مثل مراكز التسوق تجاریة من اوحدات  یجارإ یتضمنقطاع التجزئة والتشغیل:  -  . تشغیل مراكز التسوق وایضا
 .(فندق األندلس مول) لضیافةل یةخدمالمنشات ال تضمنقطاع الضیافة: ی -
 .(برج سالمة وكویبك بالزا) لعقارات االستثماریةمن اتجاریة تأجیر وحدات  تضمنی قطاع المكاتب: -

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
قطاع التجزئة 

 اإلجمالي أخرى قطاع المكاتب قطاع الضیافة والتشغیل
 ٥۰٬٥٤۱٬٦۷۸ - ۱۱٬۲۹۸٬۹٤٦ ۱٬۹۱٤٬۲٥٥ ۳۷٬۳۲۸٬٤۷۷ اإلیرادات

 )۱٦٬۹۲۷٬۹٥٥( - )۲٬٤٥٤٬٤٦٥( )۳٬٦۷۸٬۱۳۲( )۱۰٬۷۹٥٬۳٥۸( تكلفة اإلیرادات
 ۸٬٥۱٤٬۲۱۸ ۸٬٥۱٤٬۲۱۸ - - - الحصة في ربح شركات زمیلة

 )۱٦٬۸٤۷٬٥۷۸( )۹٬۱۹۳٬۲۸۹( )۳٬٥۸۸٬۱۹۱( - )٤٬۰٦٦٬۰۹۸( مصروفات
 ۸٥٦٬۰۸۳ ۸٥٦٬۰۸۳ - - - إیرادات أخرى 

 ۲٦٬۱۳٦٬٤٤٦ ۱۷۷٬۰۱۲ ٥٬۲٥٦٬۲۹۰ )۱٬۷٦۳٬۸۷۷( ۲۲٬٤٦۷٬۰۲۱ الربح قبل الزكاة
      

      غیر مراجعة -م ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في 
 ۲٬۰٥٤٬۸۱۰٬۱۷۸ ٦۹۳٬۱۸۰٬٦۱۹ ٤۹۹٬٤۳۰٬۲٤۹ ۱۲۹٬۸۹۱٬٤۱۸ ۷۳۲٬۳۰۷٬۸۹۲ إجمالي الموجودات 
 ۸۰۷٬۸۹٥٬۹۸۹ ۸۰٬٦۳۷٬۷۷٤ ٥۱۱٬٦۱٦٬۸۲۸ - ۲۱٥٬٦٤۱٬۳۸۷ إجمالي المطلوبات

 
 اإلجمالي أخرى  قطاع المكاتب قطاع الضیافة  قطاع التجزئة م (غیر مراجعة)۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

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

 ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ - - - الحصة في الربح من شركة زمیلة
 ) ۱٥٬۲۸۸٬۲۲٤( )۸٬۱٦٤٬۱۳۷( )۲٬۸٥۸٬٦۲۱( - )٤٬۲٦٥٬٤٦٦( مصروفات 

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

      
      مراجعة  -م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۱٬۹۸۰٬۳۲۱٬۱۳۲ ٦۱۸٬۷۰۸٬٦۷۰ ٥۰۱٬٦٤۳٬٤٥۰ ۱۳۱٬۲۸٥٬۱۲۲ ۷۲۸٬٦۸۳٬۸۹۰ إجمالي الموجودات
   ۷٤٤٬۲۰٤٬۸۸۳ ۲۳٬۲۱۸٬٥۲۸ ٥۱٤٬۹۹٤٬۷٥۱ - ۲۰٥٬۹۹۱٬٦۰٤ إجمالي المطلوبات



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٤  

 
 تحدید القیمة العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر  ۱٤

  
یتم اـستالمھا مقابل بیع أصـل ما أو دفعھا مقابل تحویل  اركین  القیمة العادلة ھي القیمة التي ـس التزام ما ضـمن معاملة منتظمة بین المـش

في الـسوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف الـسوق الـسائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید الـسعر أو تقدیره بـشكل مباـشر باـستخدام أـسلوب 
 تقییم آخر.

 
اإلفصــاح عن قیمھا العادلة في القوائم المالیة وفقاً  یتم تصــنیف جمیع الموجودات والمطلوبات ســواء تم قیاســھا بالقیمة العادلة أو تم 

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

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

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

 
ر نتیجة اســـتخدام األدوات المالیة. یوضـــح ما یلي أھداف المجموعة وســـیاســـاتھا وعملیاتھا إلدارة ھذه تتعرض المجموعة لمخاط

 المخاطر والطرق المستخدمة لقیاسھا باإلضافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم المالیة المرفقة.
 

ــاتـھا وعملـیاتـھا إلدارة ـھذه لم تكن ھـناك تغیرات جوھرـیة ـقد تعرض المجموـعة  ـــیاســ لمـخاطر األدوات الـمالـیة من خالل أـھدافـھا وســ
 المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في الفترات السابقة ما لم یذكر خالف ذلك.

  
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

تأخذ إدارة المجموعة بعین االعتبار القیمة العادلة لمستحقات المستأجرین والجزء المتداول لتسھیالت تمویل إسالمي وأرصدة   -
األطراف ذات العالقة واإلیجارات المستحقة من عقود اإلیجار ومستحقات وذمم دائنة أخرى تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب 

 األدوات المالیة قصیرة األجل.  
 
  خالل فترة التقریر. ۳أو  ۲أو  ۱توجد تحویالت بین المستوى ال  -

 للقیمة العادلة.  ۳یتم تصنیف أسالیب التقییم المستخدمة لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى 
 

 توزیعات األرباح ۱٥
 

ملیون لایر سعودي والذي یخضع لموافقة المساھمین في اجتماع  ۳٥رباح بمبلغ أم، قرر مجلس اإلدارة توزیع ۲۰۲۱مارس  ۳في 
 الجمعیة العامة العادیة. 

 
 األحداث الالحقة ۱٦

 
ملیون لایر سعودي   ۷۰۰، أوصى مجلس إدارة الشركة بزیادة رأس مال الشركة من  ۲۰۲۱مارس  ۳۱ حقة لتاریخالخالل الفترة ال

 .نظاميملیون لایر سعودي من األرباح المحتجزة واالحتیاطي ال ۲۳۳ملیون لایر سعودي من خالل رسملة  ۹۳۳إلى 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ۱۷
 

 ٦ھـ (المرافق ۱٤٤۲رمضان  ۲٤المالیة األولیة الموحدة المختصرة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة بتاریخ  تم اعتماد ھذه القوائم
 م). ۲۰۲۱ مایو
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