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معلومات حول الشركة
شرررركة األندلس العقارية (شالشرررركةش) ،شرررركة مسررراهمة سرررعودية تأسرررسررري بموجب القرار الوزاري رقم  2509بتاريخ
1427/09/03هر الموافق  2006/09/26العتماد إعالن تأسيس الشركة .الشركة مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010224110بتاريخ 1427/09/17هر الموافق 2006/10/10م.
تتمثل األنشررطة الرئيسررية للشررركة في إنشرراء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسرركنية وإدارتها ومقاوالت عامة للمباني
السرركنية والتجارية والمنشررلت التعليمية والترفيهية والصررحية والطرق والسرردود ومشرراريع المياه والصرررف الصررحي واألعمال
الكهربائية والميكانيكية .كما تتضرمن األنشرطة صريانة وتشرغيل المنشرلت العقارية والمباني والمجمعات التجارية وتملك األراضري
والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة وفي حدود أغراضها.
بتاريخ  25أغسطس 2021م (الموافق 17محرم 1443هر) ،وافقي الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من
 700,000,000لاير سعودي إلى  933,333,330لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ  220,000,000لاير سعودي ومبلغ
 13,333,330لاير سعودي من شحسابات األرباح المبقاة واالحتياطي النظاميش ،على التوالي .وعليه ،يبلغ رأس مال الشركة
كما في  31ديسمبر2021م  933,333,330لاير سعودي مقسم إلى  93,333,333سهم بقيمة اسمية قدرها  10لاير سعودي
للسهم الواحد ( 31ديسمبر 2020م 700,000,000 :لاير سعودي مقسم إلى  70,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها  10لاير
سعودي للسهم الواحد).
يقع المكتب الرئيسي للشركة في الرياض – حي الوادي – الطريق الدائري الشمالي – مبنى شركة األندلس العقارية.
تبدأ السنة المالية للمجموعة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
يشار إلى شركة األندلس العقارية بر (شالشركةش) أو يشار إليها مجتمعة مع الشركات التابعة لها المبينة في إيضاح  3بر
(شالمجموعةش).
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أسس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
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أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء:
• األدوات المالية – القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
• التزامات المنافع المحددة – منافع الموظفين التي تم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
-

-

وفقا ً لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ  16أكتوبر 2016م ،فإن المجموعة بحاجة إلى تطبيق نموذج
التكلفة 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.
قامي هيئة السوق المالية في  31ديسمبر 2019م بدراسة مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو السماح
باستخدام نموذج القيمة العادلة أو خيارات إعادة التقييم واتخذت القرارات التالية:
إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس العقارات (معيار المحاسبة الدولي  )16والعقارات
االستثمارية (معيار المحاسبة الدولي  ) 40في القوائم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية ،والتي تبدأ قبل
السنة الميالدية 2022م؛ و
السماح للشركات المدرجة باختيار سياسة استخدام نموذج القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بعد القياس األولي أو اختيار
سياسة استخدام نموذج إعادة التقييم للعقارات (معيار المحاسبة الدولي  )16بعد اإلثبات األولي في القوائم المالية المعدة
للفترات المالية خالل السنوات المالية التي تبدأ خالل السنة الميالدية 2022م أو بعد ذلك.
قامي المجموعة باإلفصاح عن عقاراتها االستثمارية وقيمتها العادلة ضمن ايضاح (.)8
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أسس اإلعداد (يتبع)

 2-2األثر الناتج عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد)19-
تسببي جائحة كوفيد 19-التي انتشرت في مختلف المناطق الجغرافية على مستوى العالم ،في تعطل األعمال واألنشطة
االقتصادية .وقد أعلني السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية على حد سواء ،عن إجراءات دعم مختلفة في جميع أنحاء
العالم لمواجهة التداعيات السلبية المحتملة لهذه الجائحة .ومع ذلك ،فقد تمكني حكومة المملكة العربية السعودية (شالحكومةش)
من السيطرة بنجاح علي تفشي الفيروس حتي اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غير المسبوقة والفعالة التي
إتخذتها الحكومة .ومع إستمرارتفشي فيروس كوفيد 19-فمن الصعب التنبؤ بمدي ومدة تأثيره اإلقتصادي الكامل حتي اآلن .كما
في  31ديسمبر 2021م ،وباإلضافة إلي ذلك تقوم إدارة المجموعة بمراقبة تطورات الجائحة ومدى التأثير علي عمليات
المجموعة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي وتوصلي إلي أنه اليتعين إجراء أي تعديالت علي المبالغ المسجلة في هذه القوائم
المالية .باإلضافة إلي ذلك ،تري اإلدارة إستنادا ً إلي تقييمها ،أن لدي المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في
الوفاء بإلتزاماتها المالية في المستقبل عند استحقاقها ،لم تتضح لدي اإلدارة أية مؤشرات لوجود أنخفاض في قيمة العقارات
االستثمارة للمجموعة باإلضافة إلى ذلك ،قامي المجموعة أيضا ً بتقييم قدرة المستأجرين على سداد اإليجارات المتعلقة بالفترة
المتأثرة بتفشي كوفيد 19 -خالل العام الماضي .ولم يتضح وجود حاجة الي منح خصومات إضافية للمستأجرين خالل العام
الحالي وعليه التوجد اية مؤشرات تشير إلى وجود أية مشكالت أو شكوك حول إستمرارية أنشطة المجموعة.
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عملة العرض
إن عملة العرض للمجموعة هي الريال السعودي.
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أسس توحيد القوائم المالية
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند انتقال السيطرة إلى المجموعة .وعادة ّ ما يتم قياس
المقابل المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة كصافي موجودات محددة مستحوذ عليها .يتم مراجعة أي شهرة ناتجة سنويا ً للتأكد
من وجود انخفاض في القيمة .ويتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة شراء في األرباح أو الخسائر فوراً .يتم اعتبار تكاليف
المعاملة كمصروفات عند تكبدها ،باستثناء إذا كاني مرتبطة بإصدار أدوات الدين أو حقوق ملكية.
ال يتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسوية العالقات التي كاني قائمة سابقًا .تقيد هذه المبالغ عادة ً في الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر.
يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف االلتزام بدفع المقابل المحتمل الذي يستوفي تعريف
األداة المالية كحقوق ملكية ،عندها لن يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .وبخالف ذلك ،يتم إعادة قياس
المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو
الخسارة.
في حالة وجود ضرورة الستبدال مكافلت الدفع على أساس السهم (مكافلت االستبدال) بمكافلت يحتفظ بها موظفو الشركة
المستحوذ عليه (مكافلت االستحواذ) ،عندئ ٍذ يتم إدراج كل أو جزء من مبلغ مكافلت االستبدال المتعلق باالستحواذ عند قياس
المقابل المحول في تجميع األعمال .يستند هذا التحديد إلى القياس القائم على السوق لمكافلت االستبدال مقارنة بالقياس القائم على
السوق لمكافلت االستحواذ وبقدر ما تتعلق مكافلت االستبدال بالخدمة قبل التجميع.
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أسس التوحيد (يتبع)
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر 2021م .تتحقق السيطرة عندما
تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون
لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة
على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة بالشركة المستثمر
فيها)
• التعرض للمخاطر أو الحقوق في العائدات المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و
• القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.
وبشكل عام ،هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويي يؤدي إلى السيطرة .وتأييدا ً لهذا االفتراض ،وعندما يكون لدى
المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويي أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار
كافة الحقائق والظروف عند التأكد فيما إذا كاني تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:
• الترتيب (الترتيبات) التعاقدية القائمة مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
• حقوق التصويي لدى المجموعة وحقوق التصويي المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كاني الحقائق والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة
على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .تدرج موجودات ومطلوبات
وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ
انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لفترة التقرير المالي نفسها للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التسويات على القوائم
المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتهم المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
الحصة غير المسيطرة
بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال ،تقوم المجموعة باختيار قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ
عليها وذلك بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف
االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية.
فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي
حصة غير مسيطرة متعلقة بها 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
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل
المجموعة .يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريق حقوق الملكية مقابل االستثمار
بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن
فقط إلى الحد الذي ال يوجد دليل على انخفاض في القيمة.
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أسس التوحيد (يتبع)
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها المذكورة أدناه للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية
2020م
2021م

صندوق األهلي ريي 1

المملكة العربية السعودية

%68.73

%68.73

شركة منافع األندلس للتطوير واالستثمار
العقاري

المملكة العربية السعودية

%70

%70

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 .1صندوق األهلي ريي 1

تأسس صندوق األهلي ريي  1وفقا ً لهيئة السوق المالية بتاريخ  11ربيع األول 1438هر الموافق (  29نوفمبر 2017م) .تتمثل
األنشطة الرئيسية للصندوق في االستثمار في العقارات االستثمارية .قام الصندوق حاليا ً باالستثمار في العقارات التالية والتي
تقع في جدة/الرياض:
الموقع
جدة
جدة
جدة
الرياض

اسم وطبيعة العقار
األندلس مول
فندق االندلس مول
برج سالمة
كيوبيك بالزا

 .2شركة منافع األندلس للتطوير واالستثمار العقاري
تأسسي شركة منافع األندلس للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل
بموجب السجل التجاري رقم  1010700657بتاريخ  22رجب 1438هر (الموافق  19أبريل 2017م) .تتمثل األنشطة الرئيسية
لشركة منافع في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير
سكنية) وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطوير واالستثمار العقاري.
اسم وطبيعة العقار
المروة بالزا
4

الموقع
جدة

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
تم إصدار عدد من التعديالت للمعايير والتفسيرات .يتضمن الجدول التالي آخر تغييرات طرأت على المعايير والتي يجب تطبيقها
على الفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير 2021م والمتاحة للتطبيق المبكر للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2021م .ومع
ذلك ،لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي منها كما أنه ليس لها تأثيرا ً جوهريا ً علي القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المتطلبات الجديدة السارية حالياً:
تاريخ السريان
 1يونيو 2020م
 1يناير 2021م

المعايير الجديدة أو التعديالت
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - 19-تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 16
تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة  - 2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي
للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي .16
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المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات (يتبع)
المتطلبات المرتقبة:
تاريخ السريان
 1يناير 2022م

 1يناير 2023م

متاح للتطبيق
االختياري/تاريخ سريان
مؤجل إلى أجل غير
مسمى
5

المعايير الجديدة أو التعديالت
العقود المتوقع خسارتها :تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة 2018م2020-م  -تعديالت على
المعيار الدولي للتقرير المالي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي  9شأمثلة توضيحية مرفقة
بالمعيار الدولي للتقرير المالي  16ومعيار المحاسبة الدولي 41ش
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي )16
ال َمراجع حول إطار المفاهيم  -تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
المعيار الدولي للتقرير المالي  – 17شعقود التأمينش
تعريف التقدير المحاسبي  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وقائمة ممارسة
المعيار الدولي للتقرير المالي 2
الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  -تعديالت على
معيار المحاسبة الدولي  12ضرائب الدخل
بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو
المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة
الدولي )28

السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة والتي تشتمل على تكاليف القروض المرسملة ناقصا ً االستهالك المتراكم وأي خسائر
متراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
عندما يكون ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبند منفصل (مكونات رئيسية)
من الممتلكات والمعدات.
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
يتم احتساب االستهالك للتحميل المنتظم لتكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا ً قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط
الثابي على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها بشكل عام في الربح أو الخسارة .يتم إطفاء الموجودات المؤجرة
على مدى فترة عقد التأجير وأعمارها اإلنتاجية أيهما أقصر ،مالم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن المجموعة سوف تحصل
على الملكية في نهاية مدة عقد التأجير .األراضي ال تُستهلك.
وفيما يلي األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات:
العمر المقدر
40-25
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقل
4
10-3

األصل
مباني
تحسينات على عقارات مستأجرة
سيارات
األجهزة والمعدات

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار المقدرة والقيم المتبقية (إن وجدت) في تاريخ قائمة كل مركز مالي وتُعدل عند الضرورة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي موجودات غير متداولة محتفظ بها إما للحصول على دخل من اإليجارات أو رفع قيمة رأس المال أو
كليهما ،ولكن ليس بغرض بيعها خالل السياق االعتيادي لألعمال ،وهي تُستخدم في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض
إدارية .يتم قياس العقار االستثماري بالتكلفة عند اإلثبات األولي ومن ثم بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض
في القيمة ،إن وجدت.
يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية عند بيعها أو عندما تكون مشغولة من قبل المالك أو في حالة عدم االحتفاظ بها لزيادة قيمتها.
يتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقار االستثماري (التي تحتسب بالفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة
الدفترية للبند) في الربح أو الخسارة .عندما يتم بيع العقارات االستثمارية التي تم تصنيفها في السابق كممتلكات ومعدات ،يتم
تحويل أي مبلغ ذات صلة المدرج في االحتياطي المعاد تقييمه إلى األرباح المبقاة.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال عناصر بنود العقارات االستثمارية التي تم المحاسبة عنها بشكل منفصل ،ويتم شطب
القيمة الدفترية للعنصر المستبدل .يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند
العقارات االستثمارية ذات الصلة .ويتم قيد جميع المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند
تكبدها.
وفيما يلي األعمار التقديرية للمكونات المختلفة للعقارات االستثمارية:
الفئات

السنوات

مباني

40-20

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية ،للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر ألي
انخفاض في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،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 المولدة للنقد.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما
أكبر .تستند القيمة المستخدمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل
الضريبة يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد.
يتم إثبات خسائر االنخفاض ضمن األرباح أو الخسائر .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه
القيمة الدفترية لألًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في
القيمة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثيراًهام عليها .والتأثير الهام هو قدرة
المجموعة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة أو سيطرة
مشتركة على تلك السياسات.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام
طريقة حقوق الملكية للمحاسبة .بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
مبدئيًا بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من أرباح أو خسائر والدخل الشامل
اآلخر للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة المستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية ملكيتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (التي تشمل أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها
جز ًء من صافي استثمار المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها
من الخسائر اإلضافية .يتم إثبات الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامي
بإجراء دفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وإذا قامي الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في
فترة الحقة بتسجيل أرباح ،تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها
من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا ً
من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وعند االستحواذ على االستثمار في
الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة كامنة وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار .تسجل أي زيادة في
حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية عن
مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي يتم فيها
تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم
ً
االستحواذ على االستثمار.
عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للمجموعة ،تسجل األرباح والخسائر الناتجة
عن التعامالت مع الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التي ال تتعلق بالمجموعة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لفترة التقارير المالية نفسها للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في
قيمة االستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وعند الضرورة ،يتم اختبار كامل القيمة الدفترية لالستثمار
(بما في ذلك الشهرة الكامنة) لتحديد االنخفاض في القيمة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  36شانخفاض قيمة الموجوداتش كأصل
فردي عن طريق مقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد ،أيهما أعلى) مع قيمته
الدفترية .وتشكل خسارة االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها جزءا ً من القيمة الدفترية لالستثمار .يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض
في القيمة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  36بقدر زيادة القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار الحقًا.
عقود اإليجار
تجري المجموعة في بداية العقد تقييما ً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .أي إذا كان العقد ينقل
حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.
وتطبق المجموعة نهج االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقود اإليجار إلجراء دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام
التي تمثل الحق في استخدام الموجودات محل العقد.

 )1موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار .يتم القياس األولي
لموجودات حق االستخدام بالتكلفة ،والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها
في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ،زائدا ً أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتكاليف التفكيك واإلزالة المقدرة لألصل محل العقد
أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي توجد فيه ،ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
يتم الحقا استهالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابي من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى أقرب نهاية عمر
إنتاجي لموجودات حق االستخدام أو نهاية فترة عقد اإليجار .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام على
نفس أساس الممتلكات والمعدات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض
في القيمة ،إن وجدت ،ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
عقود اإليجار (يتبع)

)2

التزامات عقود اإليجار

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيا ً بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،ويتم خصمه
باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار ،أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة.
تتكون دفعات اإليجار المدرجة عند قياس التزامات عقود اإليجار من التالي:
–
–
–
–

دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها،
دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس مبدئيا ً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد
اإليجار؛
مبالغ متوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تضمن المجموعة ممارسته بصورة معقولة ،ومدفوعات عقد اإليجار ضمن
فترة التجديد االختيارية إذا كاني المجموعة تضمن ممارسة خيار التمديد بصورة معقولة ،وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد
اإليجار ما لم تضمن المجموعة بصورة معقولة عدم إنهاءه بشكل مبكر.

يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيرا ً في
دفعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل ،أو إذا كان هناك تغيرا ً في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع
دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامي المجموعة بتغيير تقييما حول ما إذا كان سيتم ممارسة خيار الشراء أو التمديد
أو اإلنهاء.
عندما يعاد قياس التزام عقد اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام ،أو يتم
تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر.
قامي المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام بشكل منفصل والتزام عقد اإليجار في قائمة المركز المالي.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها
فترة إيجار تبلغ  12شهرا ً أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة
بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابي على مدى فترة عقد اإليجار.
األدوات المالية

اإلثبات والقياس األولي
يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية ال ُمصدرة عند نشوئها .يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية
األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم القياس األولي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة دون مكون تمويل مهم) أو لاللتزام المالي بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف
المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره ،للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم القياس األولي
للذمم المدينة التجارية دون مكون تمويل مهم بسعر المعاملة.

الموجودات المالية
تصنيف الموجودات المالية
يتم عند اإلثبات األولي تصنيف األصل المالي على أنه مقاس :بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية:
أ) يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية؛ و
ب) ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
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األدوات المالية (يتبع)

الموجودات المالية (يتبع)
تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين:
أ) يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية؛ و
ب) ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.
التصنيف وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
بالتكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مديني عقود التأجير التشغيلي
مستحق من أطراف ذات عالقة

القياس الالحق
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة
الموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة
المطفأة

يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر ،وتشمل أي
فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .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 ربح أو خسارة ضمن الربح أو
الخسارة.

يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة
االستثمارات في
معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو
أدوات الدين بالقيمة
الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن
العادلة من خالل الدخل
اإلثبات يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو
الشامل اآلخر
الخسارة .ال يوجد لدى المجموعة مثل هذه االستثمارات.
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو
االستثمارات في
حقوق الملكية بالقيمة الخسارة إال إذا كاني توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم
العادلة من خالل الدخل إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدا ً إعادة تصنيفها إلى
الربح أو الخسارة .ال يوجد لدى المجموعة مثل هذه االستثمارات.
الشامل اآلخر

إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا ً إلثباتها األولي ،إال في الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمالها بهدف
إدارة الموجودات المالية.

التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند:
• انتهاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو تتحمل التزا ًما بالدفع الكامل للتدفقات النقدية
التي تم الحصول عليها دون تأخير كبير لطرف آخر بموجب ترتيب شالقبض والدفعش ،وإما:
(أ) قيام المجموعة بالتحويل الكامل لجميع مخاطر ومنافع األصل ،أو
(ب) عدم قيام المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ الكامل بجميع مخاطر ومنافع األصل ،ولكنها قامي بتحويل السيطرة على
األصل.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
الموجودات المالية (يتبع)
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تستخدم متطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9معلومات أكثر تطلعية للمستقبل إلثبات الخسائر
االئتمانية المتوقعة – شنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعةش .األدوات التي تقع ضمن نطاق المتطلبات الجديدة تشتمل على ذمم
مديني عقود التأجير التشغيلي.
إن إثبات الخسائر االئتمانية لم يعد يعتمد على تحديد المجموعة لحدث الخسارة االئتمانية ألول مرة .وبدالً من ذلك ،تأخذ المجموعة
باالعتبار نطاق أوسع من المعلومات عند تقييم المخاطر االئتمانية وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث السابقة
والتنبؤات المعقولة والقابلة للدعم التي تؤثر على التحصيل الفعلي للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
وعند تطبيق منهج النظرة التطلعية للمستقبل ،يتم إجراء تمييز بين:
• األدوات المالية التي لم تتراجع جوهريا ً في الجودة االئتمانية منذ اإلثبات األولي لها أو تلك التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة
(شالمرحلة 1ش) و
• األدوات المالية التي تراجعي جوهريا ً في الجودة االئتمانية منذ اإلثبات األولي لها أو تلك التي مخاطرها االئتمانية غير
منخفضة (شالمرحلة 2ش).
ً
ً
• شالمرحلة 3ش ستغطي الموجودات المالية التي لديها دليال موضوعيا لالنخفاض في القيمة في تاريخ التقرير.
• يتم إثبات شالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراًش للفئة األولى بينما يتم إثبات شالخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمرش في الفئة الثانية.
يتم تحديد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير احتماله مرجح للخسائر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة
المالية.
تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي:
تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9بغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي
يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .وتطبق هذه الطريقة بهدف تقييم مخصص ما مقابل:
 الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة للمجموعةتستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى معلومات سداد الذمم المدينة وذلك على مدى  12شهرا ً قبل كل فترة تقرير وما يقابلها من
خسائر ائتمانية تاريخية تم التعرض لها خالل هذه الفترة .وتُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية
المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة .حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي
للم ملكة العربية السعودية (الدولة التي تقدم خدماتها فيها) ومعدل التضخم في المملكة العربية السعودية واإلنفاق الحكومي
السعودي على أنها أكثر العوامل مالئمة ،وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بنا ًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
يُقسّم منهج الخسارة المتوقعة نموذج إجمالي مبلغ الخسارة إلى األجزاء التالية :احتمالية التعثر في السداد ،والخسارة بافتراض
التعثر في السداد ،والتعرضات عند التعثر في السداد .وقد تم شرحها باختصار كما يلي:
الخسارة بافتراض التعثر في السداد :تمثل تقدير الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد .وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض تحصيلها بما في ذلك من أي ضمان .ويتم عادة ً التعبير عنها كنسبة مئوية
من التعرضات عند التعثر في السداد.
احتمالية التعثر في السداد :تمثل احتمالية التعثر في السداد على مدى أفق زمني محدد.
التعرضات عند التعثر في السداد :تمثل تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي في السداد ،باألخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة
في التعرض بعد تاريخ التقرير ،بما في ذلك سداد المبلغ األصلي والفائدة وعمليات السحب المتوقعة المتعلقة بالتسهيالت الملزمة.
عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالمستحقات من عقود اإليجار التشغيلي بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (يتبع)

النموذج وإطار العمل
تستخدم المجموعة نموذج احتمالية التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة لقياس االنخفاض في قيمة الموجودات المالية .تتضمن
نماذج احتمالية التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة معلومات من دورة االئتمان الحالية وتقييم المخاطر في مرحلة زمنية
معينة .إن الهيكل الخاص باحتمالية التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة يمكن استخدامها لقياس التدهور االئتماني والبدء في
احتمالية التعثر في السداد عند القيام بعمليات احتساب المخصص .كذلك ،عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر ،وبعد تحويل المدخالت بشكل صحيح ،يمكن التنبؤ بالتدفقات النقدية والقيمة الدفترية اإلجمالية ،ومخصص الخسارة،
والتكلفة المطفأة لألداة المالية ومن ثم احتسابها.

سيناريوهات المتوسط المرجح لالقتصاد الكلي
تقوم المجموعة بإدراج عوامل االقتصاد الكلي للناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم واإلنفاق الحكومي لوضع سيناريوهات
متعددة بغرض تحقق نتائج أكثر احتمالية باستخدام السيناريوهات األفضل واألسوأ .إن التحليل الذي يستند إلى السيناريو يتضمن
معلوما ت مستقبلية ضمن تقدير االنخفاض في القيمة باستخدام سيناريوهات متعددة لالقتصاد الكلي المستقبلي .ويعكس تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة قيمة غير متحيزة ومرجحة االحتمال يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
وبعد أن يتم تعديل مدخالت النموذج لسيناريوهات االقتصاد الكلي المذكورة أعاله ،يتم احتساب احتمالية التعثر في السداد لكل
سيناريو وعندئ ِذ يتم احتساب المتوسط المرجح الحتمالية التعثر في السداد الذي يستند إلى احتمالية السيناريوهات .وفي الخطوة
األخيرة ،يتم تحديد المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والذي يستند إلى احتمالية السيناريوهات.

تقسيم المحفظة

تقوم المجموعة بتقييم موجوداتها المالية استنادا ً إلى خصائص المخاطر االئتمانية باستخدام عمليات تقسيم مثل المنطقة الجغرافية،
ونوع العميل ،وتصنيف العميل وغير ذلك .وتعكس التقسيمات المختلفة فروقات في أحداث احتمالية التعثر في السداد وفي
معدالت االسترداد في حدث شالتعثر في السدادش.

تعريف التعثر في السداد
في السياق السابق ،تعتبر المجموعة أن التعثر في السداد يحدث عندما:
 يكون هناك احتمال بعدم قيام العميل بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باللجوء إلى اإلجراءاتمثل تحصيل الضمان (إذا كاني المجموعة تحتفظ به) ،أو
 عندما يكون العميل متأخر السداد ألكثر من  455يوما ً في أي التزام ائتماني هام للمجموعة .ونظرا ً ألن قطاع الصناعة عادةما يقترح أن تلك الفترة تمثل بعدالة سيناريو التعثر في السداد للمجموعة ،فإن ذلك يدحض افتراض الر  90يوما ً المذكور في
المعيار الدولي للتقرير المالي .9
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام ال نموذج أعاله وإثبات الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم شطب الذمم
المدينة مع المخصص المرتبط بها عندما ال يكون هناك احتمال حقيقي باستردادها مستقبالً وتم تحقق كافة الضمانات أو تم
تحويلها إلى المجموعة .في حال زيادة أو نقصان مبلغ خسائر االنخفاض في القيمة المقدرة في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعي
بعد إثبات االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة أو تخفيض خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً .في حال استرداد المبلغ المشطوب
الحقاً ،يتم إثبات مبلغ االسترداد تحي بند اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

المخصص المحدد
يتم إثبات مخصص محدد على أساس من عميل لعميل آخر في تاريخ كل تقرير .تقوم المجموعة بإثبات مخصص محدد مقابل
الذمم المدينة من بعض العمالء .ويتم عكس المخصصات فقط عندما يتم استرداد المبالغ القائمة من العمالء.

الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (سواء جزئيا ً أو كلياً) إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترداد.
وهذا هو الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية
كافية لسداد المبالغ التي تتعرض للشطب.

المطلوبات المالية
يتم اإلثبات األولي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف ،مخصو ًما منها تكاليف المعامالت
المباشرة.
وتشتمل المطلوبات المالية للمجموعة بشكل رئيسي على الذمم الدائنة التجارية و األخرى والطرف ذو العالقة والقروض.
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المطلوبات المالية (يتبع)
بعد اإلثبات األولي ،يتم الحقا ً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
التصنيف وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9
بالتكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
قروض
مستحق ألطراف ذات عالقة

التوقف عن اإلثبات
تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهائها.

الموجودات المالية

إذا تم تعديل آجال الموجودات المالية ،تجري المجموعة تقييما ً فيما إذا كاني التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل
جوهري .وإذا كاني التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير ،عندئ ِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية
األصلية يتم اعتبارها على أنها منقضية .وفي هذه الحالة ،يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية وإثبات موجودات
مالية جديدة بالقيمة العادلة.
إذا كاني التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري ،عندئ ِذ فإن التعديل ال يؤدي إلى
التوقف عن إثبات الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ،تقوم المجموعة بإعادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات
المالية وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية كتعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

المطلوبات المالية
تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة
بشكل جوهري .وفي هذه الحالة ،يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استنادا ً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .إن الفرق بين القيمة
الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم تمييزها والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند
وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النية للتسوية على أساس الصافي وذلك لبيع الموجودات
وتسوية المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بصورة منفصلة وتقاس بقيمتها الدفترية قبل تصنيفها
كمحتفظ بها بغرض البيع وقيمتها العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أقل .ومع ذلك ،يتم االستمرار في قياس بعض الموجودات
المحتفظ بها بغرض البيع وفقا ً للسياسة المحاسبية المالئمة للمجموعة لهذه الموجودات .وبمجرد تصنيفها كمحتفظ بها بغرض
البيع ،ال تخضع الموجودات لالستهالك أو اإلطفاء.
تم عرض أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع عملية غير مستمرة أو إعادة قياسها بالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،كجزء من
البند الرئيسي الواحد والربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في البنوك والودائع قصريرة األجل ومرابحة مسرتحقة خالل
ثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها.
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منافع الموظفين

االلتزامات قصيرة األجل
يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع
دفعه عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير
االلتزام بصورة موثوقة.

التزامات ما بعد انتهاء التوظيف

تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقا ً لمتطلبات نظام العمل السعودي .يستند الحق في هذه المنافع إلى الراتب
األساسي للموظفين وطول فترة الخدمة ،بشرط إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة .يتم إثبات التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على
مدار فترة الخدمة.
إن خطط التزامات منافع الموظفين غير ممولة .وبناء على ذلك ،يقوم خبراء اكتواريون مستقلون بتقييم االلتزامات بموجب هذه
الخطط استنادا ً إلى طريقة وحدة االئتمان المخططة ويتم تسجيل االلتزام على أساس تقييم اكتواري.
إن االلتزام الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلق بخطط منافع التقاعد المحددة يمثل القيمة الحالية اللتزامات
المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير .يتم احتساب التزامات المنافع المحددة بشكل سنوي من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المخططة.
يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة
للسندات الحكومية عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع ،وتكون لها شروط لالستحقاق تقارب شروط االلتزامات
ذات العالقة بالمعاش.
يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
ويتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزامات المنافع المحددة .ويتم إدراج هذه التكلفة في مصروف
منفعة الموظف في قائمة الدخل الموحدة .إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات
االكتوارية يتم تحميلها أو إضافتها في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها.
المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السرعودي باسرتخدام أسرعار الصررف السرائدة عند حدوث تلك المعامالت .أما
الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى الريال السررررعودي باسررررتخدام أسررررعار التحويل
السررررائدة بتاريخ التقرير .وبالنسرررربة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسرر رها وفقا ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم
تحويلها إلى عملة النشرراط باسررتخدام أسررعار الصرررف عند تحديد القيمة العادلة .إن البنود غير النقدية التي يتم قياسررها بنا ًء على
التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أسراس أسرعار الصررف في تاريخ المعاملة .يتم إثبات األرباح والخسرائر الناتجة
عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر.
اإليرادات

إيرادات اإليجار من عقود اإليجار

يتم إثبات إيرادات اإليجار الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي للعقارات االستثمارية ،بالصافي بعد الخصم ،وفقا ً لشروط عقود
اإليجار على مدى فترة اإليجار بطريقة القسط الثابي ،أال إذا كان هناك بديل أساسي اخر أكثر تمثيالً للنمط الذي يتم بموجبه
تقليص المنافع المستخلصة من األصل المؤجر.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
المعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليراد من العقود مع العمالء
هذا المعيار يحل محل معيار المحاسبة الدولي  11الذي يغطي عقود اإلنشاءات ،كما يحل محل معيار المحاسبة الدولي  18الذي
يتضمن اإليرادات الناتجة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات .يعتمد هذا المعيار على مبدأ تحقق اإليرادات عندما يتم تحويل
السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل ،إال إذا كاني هذه العقود في نطاق معايير أخرى .ينشئ المعيار الجديد نهج
الخمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء .وبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،15
يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أنه سيكون لها الحق فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات
للعميل.
يتطلب المعيار من المنظمات إجراء تقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة
من خطوات النهج على العقود المبرمة مع عمالئها .إضافة إلى ذلك ،يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول
على العقد والتكلفة المرتبطة مباشرة ً بتنفيذ العقد.
تعمل المجموعة في أنشطة التأجير وتكون هذه العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16وبالتالي ليس للمعيار
الدولي للتقرير المالي  15تأثيرا ً جوهريا ً على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركة األساس ونظام الشركات السعودي السابق ،يتعين على المجموعة أن تجنب في كل سنة  %10من أرباحها
الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح حاليًا للتوزيع
على المساهمين.
الزكاة
تخضع المجموعة والشركات التابعة لها للزكاة وذلك وفقا ً ألنظمة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في
المملكة العربية السعودية (شالهيئةش) والتي تخضع للتفسيرات .تفرض الزكاة بمعدل ثابي بواقع  %2.5من الربح الزكوي المعدل
أو على أساس صافي حقوق الملكية باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكاة ،أيهما أعلى .تقوم اإلدارة بتكوين المخصصات
المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم دوري لموقف اإلقرارات الزكوية فيما يتعلق بالحاالت
التي تخضع فيها الئحة الزكاة المطبقة للتفسير .يتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
ويتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها
إصدار الربط النهائي.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ويمكن تقديرها
بشكل موثوق به ،وأنه من المحتمل أن يتطلب ذلك استخدام الموارد االقتصادية للمجموعة لسداد االلتزام .عندما يكون التأثير
جوهري يتم تحديد المخصصات من خال ل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال ،وعندما يكون مالئما ً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام .ويتم إثبات الخصم
المتنازل عنه كتكاليف تمويلية.
توزيعات األرباح على المساهمين
يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كألتزام فى الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس األدارة .يتم تسجيل توزيعات
األرباح النهائية فى الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين فى الجمعية العامة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
التقارير القطاعية
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  8بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية استنادا ً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل
منتظم بواسطة اإلدارة التنفيذية بالمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها .وقد تم إعداد هذه
القطاعات التشغيلية المبينة في اإليضاح  19وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .8تتعلق معظم إيرادات المجموعة وأرباحها
وموجوداتها بعملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من قطاعات األعمال التي يجب اإلبالغ عنها .وتقوم اإلدارة التنفيذية
بمراقبة نتائج التشغيل للقطاعات التشغيلية هذه بصورة منفصلة وذلك بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.
ويجري تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة وقياسه بطريقة تتماشى مع الربح أو الخسارة التي يتم إثباتها في القوائم
المالية الموحدة.
ربحية السهم
تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسهم وفقا ً ألسهمها العادية .يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الربح أو الخسارة
العائدة على مساهمي الشركة على عدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

-6

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المبينة
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
تظهر بسهولة عن غيرها من المصادر .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الم تعلقة بها على أساس مستمر .يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة
التي يتم فيها مراجعة التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات والفترات
المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامي 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 اإليضاحات اآلتية:
إيضاح  – 3فيما إذا كاني المجموعة تمارس السيطرة على الشركة المستثمر فيها.
إيضاح  – 10تصنيف الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
إيضاح  – 5تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار.
االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات
فيما يلي المعلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية
الموحدة:
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي
تستخدم المجموعة سجل المخصص لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي .تستند معدالت
المخصصات إلى أيام التأخير لمجموعة قطاعات مختلفة من العمالء الذين لديهم أنماط خسارة مماثلة (حسب الموقع الجغرافي
ونوع المنتج ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باالعتمادات المستندية وغيرها من أشكال التأمين االئتماني).
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية (يتبع)
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي (يتبع)
يعتمد سجل المخصص مبدئيًا على معدالت التعثر في السدادات التاريخية للمجموعة والتي يتم مالحظتها .ستقوم المجموعة
بحساب المصفوفة بشكل دقيق لتعديل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلية .فعلى سبيل
المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور األوضاع االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم في المملكة
العربية السعودية واإلنفاق الحكومي السعودي) على مدى العام المقبل والذي قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد
في القطاع العقاري ،فيتم تعديل معدالت التعثر في السدادات التاريخية وفقا ً لذلك .في تاريخ كل تقرير ،يتم تحديث معدالت التعثر
في السدادات التاريخية والتي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات التي تتسم بالنظرة المستقبلية.
إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السدادات التاريخية والتي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر
االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري .وتتأثر قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية
المتوقعة  .قد ال تمثل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية وتوقعات الظروف االقتصادية الخاصة بالمجموعة التعثر الفعلي في
السداد للعميل في المستقبل .تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات
العقد الخاصة بالمجموعة في إيضاح .11
تقييم العقارات االستثمارية
تستخدم المجموعة خدمات مقيمين معتمدين ومستقلين للحصول على تقديرات القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باستخدام
أساليب تقييم معترف بها لغرض مراجعة االنخفاض في القيمة واإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية بغرض احتساب االستهالك لها .يتم تحديد
هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات .وتقوم اإلدارة
بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ،ويتم تعديل التغير في مصروفات االستهالك (إن وجدت) في الفترات الحالية
والمستقبلية.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة
العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام ،أيهما أكبر .يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع إلى المعطيات
المتوفرة من معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة ألصول مماثلة أو استنادا ً إلى األسعار المعروضة
في السوق ناقصا ً التكاليف اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة
بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء الموجودات التي يتم اختبارها .إن المبلغ القابل لالسترداد هو
أكثر البنود حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل .وتعتبر هذه التقديرات األكثر صلة بالعقارات التي قامي المجموعة بإثباتها.
منافع الموظفين – التزامات المنافع المحددة
تطبق المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة على موظفيها طبقًا لنظام العمل السعودي السائد .يكون االلتزام مستحقًا استنادا ً إلى
طريقة وحدة االئتمان المخططة وفقا ً للتقييم االكتواري الدوري .راجع إيضاح  15للحصول على تفاصيل حول االفتراضات
والتقديرات.
تم تطبيق بعض االفتراضات االكتوارية كما هو مبين في إيضاح  15لهذه القوائم المالية الموحدة بغرض تقييم القيمة الحالية
اللتزامات المنافع المحددة .أي تغيرات في هذه االفتراضات في السنوات المستقبلية قد تؤثر على األرباح والخسائر في تلك
السنوات.
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(شركة مساهمة سعودية)
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -7ممتلكات ومعدات
األراضي
التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
إضافات
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
خسارة االنخفاض في القيمة *
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
المحمل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2021م
 31ديسمبر 2020م

المباني

األجهزة والمعدات

16,034,745
16,034,745
16,034,745

169,933,899
169,933,899
169,933,899

23,082,521
743,631
23,826,152
293,131
24,119,283

563,100
563,100
563,100

209,614,265
743,631
210,357,896
293,131
210,651,027

-

()11,563,945
()4,999,263
()25,000,000
()41,563,208
()3,292,424
()44,855,632

()9,158,770
()3,251,713
()12,410,483
()2,883,410
()15,293,893

()508,131
()53,745
()561,876
()1,224
()563,100

()21,230,846
()8,304,721
()25,000,000
()54,535,567
()6,177,058
()60,712,625

16,034,745
16,034,745

125,078,267
128,370,691

8,825,390
11,415,669

1,224

149,938,402
155,822,329

* كما في  31ديسمبر 2020م ،سجلي إدارة المجموعة خسارة انخفاض في القيمة على القيمة الدفترية ألحد العقارات (فندق االندلس مول) بمبلغ  25مليون لاير سعودي.
وفيما يلي مصروف االستهالك المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

تكلفة اإليرادات
مصروفات عمومية وإدارية

السيارات

اإلجمالي

2021م
5,630,021
547,037
6,177,058

2020م
7,424,078
880,643
8,304,721

قامي المجموعة برهن فندق االندلس مول مقابل تسهيل تمويل إسالمي الذي تم الحصول عليه من البنك األهلي السعودي (إيضاح.)16 :
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شركة األندلس العقارية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8عقارات استثمارية
األراضي
التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
إضافات
محول من مشاريع تحي اإلنشاء إلى مباني
الرصيد في  31ديسمبر 2021م

المشاريع تحت
اإلنشاء

المباني

618,744,638 254,807,535
149,572,874 105,978,023
768,317,512 360,785,558
6,570,948
774,888,460 360,785,558

اإلجمالي

881,781,189
8,229,016
258,695,653
3,144,756
1,140,476,842 11,373,772
6,114,140
6,114,140
(- )6,570,948
1,146,590,982 10,916,964

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
الرصيد في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
خسائر انخفاض في القيمة *
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
المحمل للسنة**
رد خسائرانخفاض في القيمة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2021م
 31ديسمبر 2020م

-

(- )124,839,706
()18,422,290
()6,828,942
(- )150,090,938
(- )21,683,695
1,948,784
(- )169,825,849

605,062,611 360,785,558
618,226,574 360,785,558

()124,839,706
()18,422,290
()6,828,942
()150,090,938
()21,683,695
1,948,784
()169,825,849

976,765,133 10,916,964
990,385,904 11,373,772

* كما في  31ديسمبر 2020م ،سجلي إدارة المجموعة خسارة انخفاض في القيمة على القيمة الدفترية لبعض العقارات االستثمارية بمبلغ
 6.8مليون لاير سعودي.
** يتم توزيع مصروف االستهالك المحمل للسنة على تكلفة اإليرادات.
قامي المجموعة برهن االندلس مول مقابل تسهيل تمويل إسالمي الذي تم الحصول عليه من البنك األهلي السعودي (إيضاح.)16 :
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عقارات استثمارية (يتبع)
كما تم إجراء تقييم لألراضي والمباني المصنفة كعقارات استثمارية من خالل مقيمين خارجيين لتحديد قيمها العادلة كما في 31
ديسمبر 2021م .وقد بلغي القيم العادلة للعقارات االستثمارية  1.8مليار لاير سعودي ( 1.8 :2020مليار لاير سعودي) كما في
ذلك التاريخ .تمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية معدالت الخصم وطرق التقييم
المستخدمة هي طريقة الدخل (التدفقات النقدية المخصومة) وطريقة مقارنة المبيعات .إن المقيمين الخارجيين معتمدين من قبل
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
يعرض الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ،باإلضافة إلى المدخالت غير
القابلة للمالحظة الهامة المستخدمة في نماذج التقييم.
قياس القيمة العادلة

العقارات

أسلوب التقييم

الغرض

المركز الرئيسي
لشركة األندلس

طريقة مقارنة
المبيعات

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

الصحافة سنتر
التالل سنتر
اليرموك سنتر
األندلس مول
المروة بالزا
برج سالمة
كيوبيك بالزا

أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )
أسلوب الدخل
( التدفقات النقدية
المخصومة )

المدخالت الرئيسية
وافتراضات التقييم

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر
2021م

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر
2020م

سعر البيع المقارن
15,584,940

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %9

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %9

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %9

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %11

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %9

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %11

إيرادات إيجار وتنمية
رأس المال

معدل الخصم %11

8,950,000
8,040,000
8,320,000
1,201,487,500
32,000,000
249,200,000
255,350,000

14,600,000
9,700,000
9,000,000
8,700,000
1,227,000,000
31,800,000
251,200,000
256,000,000

تستخدم المجموعة تقارير التقييم من المقيم المستقل المعين بواسطة اإلدارة لتقييم القيمة العادلة للعقارات في تاريخ التقرير ،وفيما
يلي تفاصيل المقيمين الخارجيين:
 -1فاليو سترات :سجل تقييم رقم 1210001039
 -2نايي فرانك :سجل تقييم رقم 1220001311
إن أساليب التقييم المستخدمة اعتمدت على المستوى الثالث من أساليب استخالص القيمة العادلة.
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شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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موجودات حق االستخدام
2021م

2020م

موجودات حق االستخدام
موجودات مثبتة خالل السنة
مخصص االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

89,108,496
()6,151,475
82,957,021

95,259,972
()6,151,476
89,108,496

تحليل االستحقاق – التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

15,700,000
84,969,638
147,349,804
248,019,442

التزامات عقود اإليجار

التزامات عقود اإليجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2021م
غير متداولة
متداولة
المبالغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

15,700,000
83,196,000
164,823,442
263,719,442

114,294,193
15,700,000
129,994,193

117,729,800
15,700,000
133,429,800

6,151,475
12,264,393

6,151,476
12,548,067

 - 10استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صا بتفاصيل االستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
فيما يلي ملخ ً

شركة االسواق المتطورة
شركة الحياة العقارية
شركة صروح المراكز
شركة مستشفى غرب جدة *
شركة الجوهرة الكبرى*
شركة ماسات العقارية **

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية

نسبة الملكية
2021م 2020م 2021م

¤

2020م

%50

%50

106,350,675

104,877,215

%25

%25

187,981,136

192,486,625

%25

%25

49,182,906

49,251,513

%50

%50

66,059,333

66,676,150

%25

%25

67,924,864

68,191,462

%25

-

43,505,827

-

521,004,741

481,482,965

* لم تبدأ هذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية عملياتها التجارية بعد.
** استحوذت المجموعة خالل السنة على حصة ملكية بنسبة قدرها  %25في راس مال شركة ماسات العقارية .وقد تأسسي
مؤخرا ً في  27يناير 2021م ويتمثل نشاطها الرئيسي في االستثمار العقاري .وتعود الملكية المتبقية لشركة ماسات العقارية الى
شركة بروج العالمية المحدودة  ،وهي طرف ذو عالقة بالمجموعة.
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شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-10

االستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)
يتم إعداد القوائم المالية للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لفترة التقارير المالية نفسها للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
فيما يلي الحركة في االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
2021م
الرصيد االفتتاحي
الحصة في أجمالي الدخل الشامل االخر من الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية
توزيعات أرباح مستلمة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
اضافات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

25

¤
¤

2020م

481,482,965

464,834,820

27,246,776

26,148,145

)(31,250,000
43,525,000
521,004,741

()15,750,000
6,250,000
481,482,965

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-10

االستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)
شركة األسواق
المتطورة

شركة الحياة
العقارية

شركة صروح
المراكز

194,449,392
30,546,898
()681,668
()11,613,272
212,701,350

348,252,799
88,208,542
()1,357,714
()66,179,083
368,924,544

197,886,096
1,311,373
)(2,465,844
196,731,625

469,936,791
157,677,632
()430,000,000
()19,423,695
178,190,728

2021م
موجودات غير المتداولة
موجودات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
يخصم :تمويل إضافي متعلق
بالمستثمرين االخرين
نسبة حصة المجموعة
حصة المجموعة في صافي
الموجودات
حصة المجموعة في أرباح
األرض المباعة
شهرة كامنة
القيمة الدفترية لالستثمار في
الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية
إجمالي إيرادات الشركات
المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
صافي ربح(/خسارة) الشركات
المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
حصة ربح(/خسارة) المجموعة
من الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

شركة الجوهرة
الكبرى

شركة ماسات
العقارية

اإلجمالي

شركة مستشفى
غرب جدة

97,078,400
690,918,766
()91,297,710
)(425,000,000
271,699,456

174,244,176
11,000,025
)(11,220,893
174,023,308

1,481,847,654
979,663,236
)(525,802,936
)(533,436,943
1,402,271,011

%50

%25

%25

()91,959,124
%50

%25

%25

)(91,959,124

106,350,675

92,231,136

49,182,906

43,115,802

67,924,864

43,505,827

402,311,210

-

95,750,000

-

22,943,531
-

-

-

22,943,531
95,750,000

106,350,675

187,981,136

49,182,906

66,059,333

67,924,864

43,505,827

521,004,741

34,868,082

134,709,735

-

-

-

-

169,577,817

15,946,920

80,978,040

)(274,424

)(1,233,634

()382,227

)(76,692

94,957,983

7,973,460

20,244,510

)(68,606

)(616,817

()266,598

)(19,173

27,246,776

26

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-10

االستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)

2020م

شركة األسواق
المتطورة

شركة الحياة
العقارية

شركة صروح
المراكز

شركة مستشفى
غرب جدة

شركة الجوهرة
الكبرى

اإلجمالي

موجودات غير المتداولة
موجودات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات

196,303,776
28,665,032
()637,406
()14,576,972
209,754,430

349,599,594
92,294,692
()1,228,026
()53,719,758
386,946,502

197,166,932
2,782,942
()2,943,822
197,006,052

212,103,090
70,258,278
()100,000,000
()2,937,007
179,424,361

85,335,664
363,330,026
()25,899,845
()150,000,000
272,765,845

1,040,509,056
557,330,970
()127,765,277
()224,177,559
1,245,897,190

يخصم :تمويل إضافي متعلق بمستثمرين آخرين

-

-

-

()91,959,124

-

()91,959,124

نسبة حصة المجموعة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
حصة المجموعة في أرباح األرض المباعة
شهرة كامنة
القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق

%50
104,877,215
-

%25

%25
49,251,513
-

%50
43,732,619
22,943,531
-

%25

الملكية

إجمالي إيرادات الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صافي ربح ( /خسارة) الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
حصة ربح(/خسارة) المجموعة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

68,191,462

362,789,434
22,943,531
95,750,000

96,736,625

104,877,215
37,621,092
21,867,330

192,486,625
110,937,245
65,042,946

49,251,513
()158,005

66,676,150
()1,848,981

68,191,462
()329,060

481,482,965
148,558,337
84,574,230

10,933,665

16,260,737

()39,501

()924,491

()82,265

26,148,145

95,750,000
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شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي

ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي
اإلنخفاض في ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي

2021م

2020م

79,661,682
()20,119,992
59,541,690

63,879,208
()12,879,991
50,999,217

فيما يلي بيان بالحركة في اإلنخفاض في ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي:

 1يناير
المكون خالل السنة
 31ديسمبر

2021م

2020م

12,879,991
7,240,001
20,119,992

11,879,991
1,000,000
12,879,991

تحليل أعمار ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي في تاريخ التقرير:
متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
اإلجمالي
2021م
2020م

79,661,682
63,879,208

من  1إلى 90
يوما ً
24,013,563
19,256,026

من - 181
 270يوما ً

من – 271
 365يوما ً

من – 366
 455يوما ً

7,555,853
6,058,897

2,433,463
1,951,348

2,447,066
1,962,256

من 180 - 91
يوما ً
31,175,938
24,999,400

 -12مدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
2021م
2,554,802
1,984,067
1,582,979
925,170
468,857
569,521
8,085,396

إيرادات مستحقة
دفعات مقدَّمة لموردين
سلف لموظفين
تأمينات مدفوعة مقدما ً
ضريبة القيمة المضافة
دفعة مقدمة
أرصدة مدينة أخرى

2020م
699,109
967,333
827,146
1,674,377
10,123,524
900,957
15,192,446

 -13األدوات المالية  -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتمثل هذه االستثمارات في استثمارات في صناديق استثمار كما يلي:

االستثمار في صناديق االستثمار
صندوق األهلي للمتاجرة بالريال
السعودي

 31ديسمبر 2021م
القيمة العادلة
التكلفة

40,031,246 40,000,000
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 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة
التكلفة

-

-

أكثر من 455
يوما ً
12,035,799
9,651,281

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -14نقد وما في حكمه
نقد لدى البنوك

-15

2021م

2020م

200,761,240
200,761,240

182,483,190
182,483,190

منافع الموظفين – التزامات المنافع المحددة
فيما يلي بيانا ً بالحركة في منافع الموظفين  -التزامات المنافع المحددة المدرجة في قائمة المركز المالي:

الرصيد في  1يناير
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
(األرباح)/الخسارة االكتوارية على االلتزام (الدخل الشامل اآلخر)
منافع مدفوعة
الرصيد في  31ديسمبر

2021م

2020م

8,491,143
1,176,233
176,760
)(235,969
)(147,971
9,460,196

5,772,643
2,398,444
231,855
244,594
()156,393
8,491,143

مصروفات المنافع المثبتة في الربح أو الخسارة
2021م
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

2020م

1,176,233
176,760
1,352,993

2,398,444
231,855
2,630,299

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

معدل الخصم
معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب

2021م

2020م

%2.90
%8.50

%2.10
%10

فيما يلي تحليل الحساسية لألثر الكمي الفتراضات التغير في الرواتب ومعدل الخصم على التزامات المنافع المحددة:
2021م

معدل الخصم
معدل زيادات الرواتب المستقبلية

زيادة بنسبة %1

نقص بنسبة %1

)(852,153
1,028,183

994,080
)(896,716

2020م
زيادة بنسبة
%1
)(785,445
950,413

نقص بنسبة %1
920,808
)(824,909

تم إجراء تحليل الحساسية اعاله على اساس طريقة تستنبط االثر على مطلوبات المنافع المحددة للموظفين نتيجة للتغيرات
المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي حدثي في نهاية تاريخ التقرير .يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري
مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة .إن تحليل الحساسية قد ال يمثل التغير الفعلي في مكافأة نهاية الخدمة حيث أنه من غير
المحتمل حدوث تغييرات في الفرضيات بمعزل عن بعضها البعض.
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شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -16تسهيالت التمويل اإلسالمي
2021م
678,896,016
53,987,884
()13,001,946
719,881,954
()161,154,301
558,727,653

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
مدفوعات خالل السنة
إجمالي قيمة التسهيالت
يخصم :تكلفة التمويل المؤجلة
الرصيد في نهاية السنة

2020م
357,662,391
334,864,421
()13,630,796
678,896,016
()163,901,265
514,994,751

فيما يلي تفاصيل التكلفة التمويل المؤجلة:
2021م
163,901,265
11,310,384
()14,057,348
161,154,301

الرصيد االفتتاحي
إضافات
اإلطفاء للسنة (تكلفة تسهيالت التمويل اإلسالمي)

2020م
104,612,475
71,961,921
()12,673,131
163,901,265

حصلي المجموعة خالل 2019م على تسهيل تمويل إسالمي بقيمة  650مليون لاير سعودي من البنك األهلي السعودي والتي
تتضمن شروط معينة خاصة بتعهدات مالية لصالح البنك.
قامي المجموعة بتحويل صك ملكية العقارات (األندلس مول والفندق) لصالح الشركة العقارية المطورة للتمليك واالدارة  ،شركة
تابعة مملوكة بالكامل للبنك األهلي التجاري لتمثل ضمانا ً مقابل التمويل.
استخدمي المجموعة خالل 2021م مبلغ  42,6مليون لاير سعودي كدفعة ثالثة من تسهيل التمويل اإلسالمي .تمتد فترة تسهيل
التمويل اإلسالمي  15سنة .يمنح تسهيل التمويل اإلسالمي فترة سماح تمتد حتى  5سنوات والتي يجب خاللها سداد دفعات
األرباح فقط .وبعد فترة السماح ،يجب سداد المبلغ األساسي على مدى  10سنوات على أساس ربع سنوي.

 -17مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

مصروفات مستحقة
رواتب ومنافع موظفين مستحقة
مستحق لموردين
أرصدة دائنة اخرى
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2021م

2020م

26,885,356
3,111,955
55,715
2,742,487
32,795,513

19,419,416
1,701,791
216,942
7,000,000
28,338,149

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -18الزكاة
تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم إقراراتها الزكوية بصورة مستقلة بنا ًء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة ،وعليه،
يتم تحديد وعاء الزكاة واحتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لها بصورة مستقلة ،ويتم إظهار إجمالي الزكاة المقدرة ضمن
قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
قدمي شركة األندلس العقارية جميع اإلقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م كما حصلي على شهادة
الزكاة حتى 2020م .وقد أنهي المجموعة الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (شالهيئةش) حتى السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م.
وعاء الزكاة
يتم احتساب الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر باستخدام وعاء الزكاة كما يلي:
2021م
صافي وعاء الزكاة اإليجابي (أ)
حقوق الملكية
المخصصات
التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام
صافي وعاء الزكاة اإليجابي

1,016,841,478
9,660,574
70,184,727
1,096,686,779

2020م
1,039,080,027
10,771,703
63,358,272
1,113,210,002

صافي وعاء الزكاة السالب (ب)
9,273,752
ممتلكات ومعدات – صافي
39,050,574
عقارات استثمارية
43,637,851
موجودات حق االستخدام
استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركات تابعة 814,616,128
906,578,305
صافي وعاء الزكاة السالب

9,532,899
41,599,133
47,604,928
852,717,152
951,454,112

196,015,799
()5,653,805
5,425,571
1,743,516
7,169,087

161,755,890
19,387,581
4,654,245
1,465,317
6,119,562

الصافي *354/365
صافي الربح المعدل
الزكاة المحملة
مصروف الزكاة للشركات التابعة
اإلجمالي
فيما يلي بيانا ً بالحركة في مخصص الزكاة:

 1يناير
المكون خالل السنة
دفعات تمي خالل السنة
 31ديسمبر
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2021م

2020م

6,507,510
7,169,087
()5,286,638
8,389,959

11,631,543
6,119,562
()11,243,595
6,507,510

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -19التقارير القطاعية
تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي:
قطاع التجزئة والتشغيل :يتضمن ايجار وحدات تجارية من العقارات االستثمارية مثل مراكز التسوق وايضا ً تشغيل مركز التسوق.
قطاع الضيافة :يشمل منشلت تقدم خدمات الضيافة (فندق االندلس مول).
قطاع المكاتب :يشمل تأجير وحدات تجارية من العقارات االستثمارية (برج سالمة وكيوبيك بالزا).
كما في السنة المنتهية في 2021م
إيرادات
تكلفة اإليرادات
الحصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
مصروفات
إيرادات أخرى
خسارة انخفاض في قيمة مستحق من عقود اإليجار التشغيلي
رد خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية
صافي الربح قبل الزكاة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

قطاع التجزئة
157,110,035
()42,950,565
()24,068,817
()7,240,001
82,850,652
660,675,327
269,437,145

قطاع الضيافة
11,458,678
()16,762,114
()27,114
()5,330,550
129,228,595
-

قطاع المكاتب
45,817,490
()9,647,172
()14,490,248
21,680,070
506,728,154
512,498,983

أخرى
27,246,776
()30,781,525
1,204,414
1,948,784
()381,551
743,797,628
17,850,157

اإلجمالي
214,386,203
()69,359,851
27,246,776
()69,367,704
1,204,414
()7,240,001
1,948,784
98,818,621
2,040,429,704
799,786,285

كما في السنة المنتهية في 2020م
إيرادات
تكلفة اإليرادات
الحصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
مصروفات
خسارة انخفاض في قيمة مستحق من عقود اإليجار التشغيلي
خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الزكاة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

قطاع التجزئة
127,730,679
()42,682,914
()12,548,067
()1,000,000
()6,828,942
64,670,756
728,683,890
205,991,604

قطاع الضيافة
8,547,140
()21,697,007
()25,000,000
()38,149,867
131,285,122
-

قطاع المكاتب
31,546,741
()7,789,809
()12,673,131
11,083,801
501,643,450
514,994,751

أخرى
26,148,145
()41,562,532
919,679
()14,494,708
618,708,670
23,218,528

اإلجمالي
167,824,560
()72,169,730
26,148,145
()66,783,730
()1,000,000
()31,828,942
919,679
23,109,982
1,980,321,132
744,204,883
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 20ربحية السهم  -األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بتقسيم ربح الفترة العائد إلى مساهمين الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل الفترة.
2020م
2021م
67,975,591
93,333,333
0.73

صافي ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (سهم)*
ربحية السهم األساسية والمخفضة

14,341,598
93,333,333
0.15

* تم تعديل المتوسرط المرجح لعدد األسرهم العادية المسرتخدم عند احتسراب ربحية السرهم األسراسرية والمخفضرة لررررر  31ديسرمبر 2020م
نظرا ً إلى إصدار أسهم المنحة.
إن ربحية السهم المخفضة تساوي ربحية السهم األساسية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2021م و  31ديسمبر 2020م حيث ال
توجد أدوات ذات ربحية مخفضة لكل سهم.

 21المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة في المجموعة من المساهمين الذين لديهم سيطرة أو نفوذ هام وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات
الي يتم التحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتأثر بالمساهمين أو موظفي اإلدارة الرئيسيين .تتم المعامالت مع األطراف ذات
العالقة بشروط معتمدة من قبل مجلس إدارة المجموعة .تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضها البعض في سياق
األعتيادي لألعمال .يتم حذف المعامالت واألرصدة بين الشركة وشركاتها التابعة وبين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية
الموحدة.وفيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى:
اسم الطرف ذو
العالقة
شركة الحياة العقارية

العالقة
شركة مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

طبيعة المعاملة
مصروفات مدفوعة
بالنيابة عن شركة مستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية
مصروفات مدفوعة
بالنيابة عن شركة مستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية

174,093

-

ذات صلة بعضو
مجلس اإلدارة
ذات صلة بعضو
مجلس اإلدارة
ذات صلة بعضو
مجلس اإلدارة
طرف آخر ذو عالقة

إيرادات اإليجار

1,871,500

1,574,500

إيرادات اإليجار

515,000

515,000

إيرادات اإليجار

385,000

585,000

رواتب ومنافع أخرى

6,428,255

2,716,395

مدير صندوق الشركة
التابعة

خدمات التشغيل

19,086,893

21,357,658

2021م

2020م

1,170,741
174,094
1,344,835

1,668,972
13,177,613
14,846,585

40,821
14,447,065
14,487,886

40,821
16,355,681
16,396,502

شركة ماسات العقارية

شركة مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

شركة إمتياز العربية

األهلي كابيتال

الشركة العالمية
للرعاية الصحية
صيدليات شركة
الجمال الرابعة
اإلدارة العليا

 31ديسمبر2021م

 31ديسمبر2020م

12,902,267

16,916,839

وفيما يلي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
المستحق من أطراف ذات عالقة
شركة الحياة العقارية
شركة ماسات العقارية
شركة أصالة القابضة
المستحق ألطراف ذات عالقة
شركة محمد الراجحي
األهلي كابيتال
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األرباح الموزعة على المساهمين
قرر المساهمون باجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  1يونيو 2021م توزيع مبلغ  35,000,000لاير سعودي ( 0.50لاير
سعودي لكل سهم) كأرباح وفي  25اغسطس 2021م توزيع مبلغ  23,333,333لاير سعودي (  0.25لاير سعودي لكل سهم)
وتم سداد تلك التوزيعات في  7يونيو و 18اكتوبر 2021م على التوالي ( 31ديسمبر 2020م 70,000,000 :لاير سعودي).
.
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األدوات المالية – القيمة العادلة ،والتصنيف ،وإدارة المخاطر
تخضررع المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسرربب أنشررطتها وتشررمل :مخاطر السرروق (وتشررمل مخاطر العمالت ومخاطر القيمة
العادلة والتدفقات النقدية ألسرررعار الفائدة) والمخاطر االئتمانية ومخاطر السررريولة .يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة
على عدم إمكانية التنبؤ بأوضرراع األسررواق المالية ويسررعى إلى التقليل من التأثيرات العكسررية المحتملة علرررررررى األداء المالي
للمجموعة.
إن اإلدارة العليا هي المسرررؤولة عن إدارة المخاطر .تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد
وما في حكمه واسررتثمارات وذمم مدينة ومسررتحق من/لرررررر األطراف ذات عالقة ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
وتمويل مرابحة وذمم دائنة تجارية ومصررروفات مسررتحقة ومطلوبات متداولة أخرى .يتم اإلفصرراح عن طرق اإلثبات المحددة
المتبعة في السرياسرات المحاسربية المتعلقة بكل بند .تتم مقاصرة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصرافي في قائمة المركز
المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصررة المبالغ المسررجلة أو عندما يكون لدى المجموعة نية للتسرروية على أسرراس
الصافي ،أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

أ)

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السرروق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسررعار السرروق مثل أسررعار صرررف العمالت األجنبية ومعدالت
الربح وأسرعار األسرهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية .تهدف إدارة مخاطر السروق إلى إدارة وضربط التعرض
للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق العائد األمثل.
الترأثير على حقوق الملكيرة نتيجرة للتغيرالمحتمرل المعقول في القيمرة العرادلرة لالسررررتثمرارات برالقيمرة العرادلرة من خالل الربح
والخسارة ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة كما في  31ديسمبر  ، 2021كما يلي:

التأثير المترتب على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

التأثير المترتب على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
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نسبة التغير

 31ديسمبر 2021م

%10±

40,031

نسبة التغير

 31ديسمبر 2020م

%10±

-

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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األدوات المالية – تصنيف القيمة العادلة وإدارة المخاطر (يتبع)

ب) مخاطر العملة
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم
معامالت المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي .إن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.
تراقب اإلدارة عن قرب وبصورة مستمرة التقلبات في أسعار الصرف.
ج) مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات
النقدية للمجموعة.
مخاطر أسعار الفائدة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات
النقدية للمجموعة.
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بصورة رئيسية من القروض والودائع قصيرة األجل والتي تتم وفقا ً ألسعار فائدة ثابتة وال
تخضع إلعادة التسعير بشكل منتظم.
د)

مخاطر االئتمان
تمثرل مخراطر االئتمران عردم مقردرة الطرف المقرابرل على الوفراء برالتزامراتره بشررررأن أداة مراليرة أو عقرد عميرل ممرا يؤدي إلى تكبرد
خسرررائر مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه والمسرررتحق من األطراف
ذات العالقة.

نقد وما في حكمه
ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي
مستحق من أطراف ذات عالقة

2021م

2020م

200,761,240
79,661,682
1,344,835
281,767,757

182,483,190
63,879,208
14,846,585
261,208,983

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي:
• األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
• ذمم مديني عقود األيجار الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والخصومات.
• المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.
تدير المجموعة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمسرررتحقات من العمالء عن طريق المراقبة وفقا ً لسرررياسرررات وإجراءات محددة.
تسرعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان الخاصرة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضرع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة
الذمم المدينة القائمة على أساس مستمر.
إن الرصيد القائم للذمم المدينة التجارية هو مستحق من عمالء محليين في المملكة العربية السعودية.
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األدوات المالية – تصنيف القيمة العادلة وإدارة المخاطر (يتبع)

هـ)

مخاطر السيولة
إن مخاطر السرريولة هي مخاطر أن تواجه منشررأة ما صررعوبات في تأمين السرريولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات
المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار
مخاطر السررريولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السررريولة المتوفرة من خالل تسرررهيالت ائتمانية ملتزمة بها للوفاء بأي
التزامات مستقبلية.
تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين اسرتمرارية التمويل والمرونة باسرتخدام سرحوبات بنكية على المكشروف وقروض
بنكية.
يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بنا ًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة.

2021م
تسهيالت تمويل إسالمي
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود اإليجار
لموجودات حق االستخدام
مستحق ألطراف ذات عالقة
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القيمة الدفترية

اإلجمالي

المدفوعات التعاقدية غير المخصومة
من سنة إلى 5
عند الطلب أو أقل
سنوات
من سنة

أكثر من  5سنوات

558,727,653
32,795,513

558,727,653
32,795,513

32,795,513

-

558,727,653
-

129,994,193
14,487,886
736,005,245

248,019,442
14,487,886
854,030,494

15,700,000
14,487,886
62,983,399

84,969,638
84,969,638

147,349,804
706,077,457

2020م

القيمة الدفترية

اإلجمالي

المدفوعات التعاقدية غير المخصومة
من سنة إلى 5
عند الطلب أو أقل
سنوات
من سنة

تسهيالت تمويل إسالمي
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود اإليجار
لموجودات حق االستخدام
مستحق ألطراف ذات عالقة

أكثر من  5سنوات

514,994,751
28,338,149

514,994,751
28,338,149

28,338,149

-

514,994,751
-

133,429,800
16,396,502
693,159,202

263,719,442
16,396,502
823,448,844

15,700,000
16,396,502
60,434,651

83,196,000
83,196,000

164,823,442
679,818,193

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سررريتم اسرررتالمها مقابل بيع أصرررل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضرررمن معاملة منتظمة بين
المشرراركين في السرروق بتاريخ القياس ووفقا ً لظروف السرروق السررائدة بغض النظر عما إذا تم تحديد السررعر أو تقديره بشرركل
مباشر باستخدام أسلوب تقييم آخر.
يتم تصرنيف جميع الموجودات والمطلوبات سرواء تم قياسرها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصراح عن قيمها العادلة في القوائم المالية
وفقا ً لمسرتويات التسرلسرل الهرمي لقياسرات القيمة العادلة كما هو موضرح أدناه ،إلى أدنى مسرتوى لقياس المدخالت الذي يعتبر
ها ًما لقياس القيمة العادلة ككل.
المستوى  :1أسعار السوق المتداولة والمعلنة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2المدخالت التي يمكن مالحظتها أو تتبعها بشكل مباشر أو غير مباشر ألصل أو التزام بخالف األسعار المعلنة
المذكورة في المستوى .1
المستوى  :3المدخالت التي ال يمكن مالحظتها أو تتبعها ألصل أو التزام.
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شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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القيمة العادلة (يتبع)
القيمة العادلة لألدوات المالية
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.
لم تكن هناك تغيرات جوهرية قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالية من خالل أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة هذه
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 تمويل إسالمي
وأرصدة األطراف ذات العالقة واإليجارات المستحقة من عقود اإليجار ومستحقات وذمم دائنة أخرى تقارب قيمتها
الدفترية بسبب األدوات المالية قصيرة األجل.
-

قدرت إدارة المجموعة القيمة العادلة لتسهيالت تمويل إسالمي قصيرة األجل ،التي تم تصنيفها في المستوى  ،3لتكون
مقاربة لقيمتها الدفترية.

-

ال توجد تحويالت بين المستوى  1أو  2أو  3خالل فترة التقرير.

تتعرض األدوات المالية للتغير في مخاطر القيمة نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت للموجودات والمطلوبات المالية ذات
العمولة المتغيرة .تم ذكر معدل العمولة الفعلي وفترة إعادة التسعير أو تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية في
اإليضاحات ذات الصلة.
يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج
للقيمة العادلة لألدوات المالية .وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة
العادلة إذا كاني القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
القيمة الدفترية
مصنفة
بالقيمة العادلة
2021م
أدوات مالية  -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

40,031,246

2020م
أدوات مالية  -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

القيمة العادلة
المستوى 1
-

-
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المستوى 2

المستوى 3

- 40,031,246

-

-

شركة األندلس العقارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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إدارة رأس المال
تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على رأس مال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة
التطورات المستقبلية ألعمالها .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم والذي تحدده المجموعة نتيجة
لألنشطة التشغيلية مقسومة على إجمالي حقوق المساهمين .يراقب مجلس اإلدارة أيضًا مستوى توزيعات األرباح للمساهمين
العاديين.
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في:
 .1الحفاظ على مقدرة المنشأة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية واالستمرار في تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع
للمستفيدين اآلخرين ،و
 .2توفير عائد كافي للمساهمين.
لم تكن هناك تغييرات في نهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل العام .ال تخضع المجموعة أو أي من الشركات التابعة لها
لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج.
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االرتباطات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة
االرتباطات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2021م ،لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  33مليون لاير خاصة بالتوسعة وبناء مواقف لمركز
األندلس مول بجدة – المملكة العربية السعودية ( 31ديسمبر 2020م ال شيء).

المطلوبات المحتملة
كما في  31ديسمبر 2021م ،ليس لدى المجموعة مطلوبات محتملة ( 31ديسمبر 2020م ال شيء).
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األحداث الالحقة
برأي اإلدارة ،لم تكن هناك أي أحداث هامة منذ نهاية السنة تتطلب إفصاحا ً أو تعديالً في القوائم المالية الموحدة.

28

اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان 1443هر (الموافق  10مارس 2022م).
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