
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 )مدققةالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر 
 في المنتھیةلفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر 
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 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 )  مدققةة (غیر القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصر
 مع تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل  

 م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰في   المنتھیةلفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر 
 

 

 
 الصفحة  
  

 - ع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةمراج تقریر
  

 ۱ )غیر مدققةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة (
  

 ۲ )مدققةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة المختصرة (غیر 
  

 ۳ )مدققةیر ة األولیة الموحدة المختصرة (غقائمة التغیرات في حقوق الملكی
  

 ٤ )مدققةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر 
  

 ۱٥ - ٥ )مدققةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر 
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 وعضو غري شريك السعودية العربية اململكة يف مسجلة مهنية شركة وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام يب كي
 سويسرية. مجيع احلقوق حمفوظة. تعاونية شركة العاملية، جي ام يب كي ل والتابعة املستقلة جي ام يب كي شركات شبكة يف

 

المالیة  القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع  تقریر 
  المختصرة الموحدة األولیة

 العقاریة األندلسركة ـشل المساھمینلسادة ل
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مقدمة   
 

  ") شركة("ال  العقاریة  األندلسركة  ـشللمرفقة  ا  م۲۰۲۰یونیو  ۳۰  كما في  المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائملقد فحصنا  
 ("المجموعة") المكونة من: لھا التابعة شركاتالو

 ،  م۲۰۲۰یونیو ۳۰ كما في  المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي   •
  ۳۰في  المنتھیةأشھر  الستةو تي الثالثةفتر عنالموحدة المختصرة  اآلخر الشامل والدخل أو الخسارة  الربح ائمةق •

 ، م۲۰۲۰یونیو
 ، م۲۰۲۰یونیو ۳۰في  المنتھیةأشھر  الستة فترة عن المختصرةالموحدة في حقوق الملكیة  التغیراتقائمة  •
 و  ،م۲۰۲۰یونیو ۳۰في  المنتھیةأشھر  الستة فترة عنالمختصرة  ةالموحدالنقدیة  التدفقاتقائمة  •
   .المختصرةالمالیة األولیة الموحدة  ئماللقواالیضاحات  •

ً  المختصرةالموحدة  األولیةالمالیة  القوائممسئولة عن إعداد وعرض ھذه ال ھيدارة الإن إ الدولي   المحاسبة اریلمع وفقا
المالیة  القوائم ھذه  عن ھي إبداء استنتاج  اومسؤولیتن .العربیة السعودیة المملكة في المعتمدالتقریر المالي األولي" "  )۳٤(

 فحصنا.   إلى استناداً  المختصرةالموحدة  األولیة
 

الفحص نطاق    
 

ً  بالفحص قمنا لقد راجع م"فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل    )۲٤۱۰   (الفحص رتباطاتال  الدوليمعیار  لل وفقا
استفسارات   توجیھ  منالمالیة األولیة  القوائم  فحص    ویتكونالسعودیة.   العربیة المملكة في المعتمد  للمنشأة“المستقل  الحسابات  

ولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى.  ؤبشكل اساسى لألشخاص المس
ً  بھا القیام یتم التي من المراجعة نطاقھ في كبیر بشكلٍ  أقل  الفحص ویعد  في المملكة المعتمدةلمراجعة  ل  الدولیة معاییرلل وفقا

ننا ال فإنھالسعودیة، وبالتالي   العربیة علیھا    التعرفالحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن    من یمّكِ
  .مراجعة  رأي نُبدي لنف وعلیھ، . ةمراجع عملیةخالل 
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المالیة  القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع  تقریر 
  المختصرة الموحدة األولیة

 (یتبع) العقاریة األندلسركة  ـلش المساھمین لسادةل
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االستنتاج  

    م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  كما في  المختصرةالموحدة    األولیةیجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة    شيء  نتباھناإیلفت   لمإلى فحصنا،    اً استناد
 ،النواحي الجوھریة جمیع  من  ،غیر معدة  لھا ("المجموعة")  التابعة  والشركات")   شركة("ال  العقاریة  األندلسركة  ـشلالمرفقة  

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

 

 

 
 

 م جي الفوزان وشركاهاعن / كي بي  
 قانونیون ومراجعون محاسبون

 
 
 

 
 خلیل إبراھیم السدیس

 ۳۷۱ترخیص رقم 
 ھـ ۱٤٤۲ محرم ۱التاریخ : 

  م  ۲۰۲۰ أغسطس  ۲۰ : الموافق











 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٥ 
 

   
 معلومات حول الشركة ۱

 
ــاھمة ســــعودیة تأســــســــت بموجب القرار   بتاریخ    ۲٥۰۹الوزاري رقم شــــركة األندلس العقاریة ("الشــــركة")، شــــركة مســ

ــ الموافق ۰۳/۰۹/۱٤۲۷ جل التجاري العتماد إعالن تأسیس الشركة. الشركة مسجلة في الریاض بموجب الس  ۲٦/۰۹/۲۰۰٦ھــ
 م. ۱۰/۱۰/۲۰۰٦الموافق  ھـ۱۷/۰۹/۱٤۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰رقم 

 
والسكنیة وإدارتھا ومقاوالت عامة للمباني السكنیة   تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجاریة
ریع المیاه والصــرف الصــحي واألعمال الكھربائیة والتجاریة والمنشــآت التعلیمیة والترفیھیة والصــحیة والطرق والســدود ومشــا

األراضـي والعقارات المجمعات التجاریة وتملك والمیكانیكیة. كما تتضـمن األنشـطة صـیانة وتشـغیل المنشـآت العقاریة والمباني و
 وتطویرھا واستثمارھا لصالح الشركة وفي حدود أغراضھا.

 
 .للسھم ديلایر سعو ۱۰سھم بقیمة اسمیة  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰إلى  لایر سعودي مقسم ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰رأس مال الشركة  بلغ

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

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

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

 
 أسس اإلعداد  ۲

 
 بیان االلتزام  ۲-۱

 
م  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ("القوائم المالیة األولیة") لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

واإلصدارات "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  ۳٤وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 
 ۳۱في  كماجنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة  تقرأاألخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ویجب أن 

 . م۲۰۱۹دیسمبر 
 

ً لمتطلبات المعاییر  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة وفقا
 الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة 

إال أن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تتضمن بعض اإلفصاحات لشرح بعض األحداث والمعامالت  یین.نونللمحاسبین القا
 .ةیسنو ةیمنذ اخر قوائم مال وادائھا في الموقف المالي للمجموعة راتیلتفھم التغالھامة 

 
 

 أسس القیاس  ۲-۲
 

 باستثناء األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لتاریخیة التكلفة اتم إعداد القوائم المالیة األولیة وفقاً لمبدأ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٦ 
 

 
 أسس اإلعداد (یتبع) -۲

 
 أسس القیاس (یتبع) ۲-۲

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

ات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي لفترة س الممتلكات والمعدلقیا
 ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.

 
فة أو السماح باستخدام  ستخدام نموذج التكلسبة االستمرار في ام، قامت ھیئة السوق المالیة بدراسة مدى منا۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 نموذج القیمة العادلة أو خیارات إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة: 
 

) والعقارات ۱٦إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (معیار المحاسبة الدولي  -
الیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ قبل السنة  ) في القوائم الم٤۰ر المحاسبة الدولي  االستثماریة (معیا

 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 للفترات ۱٦المحاسبة الدولي  م للعقارات (معیار  نموذج إعادة التقییسیاسة استخدام  

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

 )۱۹-تأثیر تفشي فیروس كورونا (كوفید ۳- ۲
 

عالمیة وباًء في  ) الذي أعلنتھ منظمة الصحة ال۱۹-فیروس كورونا (كوفیدقد تتأثر عملیات المجموعة بالتفشي األخیر والمستمر ل
في   ۱۹-النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس یعد أمراً غیر مؤكداً. انتشرت جائحة كوفید التأثیرم. إن ۲۰۲۰مارس 

في حدوث  ۱۹-صادیة. وقد تسبب كوفیدوى العالم، مما تسبب في تعطل األعمال واألنشطة االقتعلى مست مناطق جغرافیة مختلفة
البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة على حد سواء، عن إجراءات   حاالت عدم تأكد في

ع عن كثب، وتقوم لسلبیة المحتملة لھذه الجائحة.  تراقب المجموعة الوضدعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة التداعیات ا
-نظراً لتفشي كوفید  المحتمل بھا وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل العملبتفعیل خطط استمراریة العمل الخاصة 

الممتلكات والمعدات بمبلغ قیمة  ض في  حیث سجلت المجموعة انخفام،  ۲۰۲۰یونیو    ۳۰على عملیاتھا وأدائھا المالي. كما في    ۱۹
، وقد قامت المجموعة بتقییم   )٦(أیضاح    ملیون لایر  ۳العقارات االستثماریة بمبلغ  فى قیمة  وانخفاض  )  ۷أیضاح  (ملیون لایر    ۱۷

  ۱۸٬۱بتكوین مخصص بمبلغ المجموعة  قامتقدرة المستأجرین على سداد ایجارات الفترة المتأثرة بھذا الفیروس ونتیجة لذلك 
 خصم من اإلیرادات. تم الد اإلیجار التشغیلي ومقابل أرصدة الذمم المدینة من عقوملیون لایر 

 
اآلن. تقوم  حتىمن الصعب التنبؤ بمدى ومدة تأثیره االقتصادي الكامل  یكونفي التطور ۱۹-كوفیدومع استمرار تفشي فیروس 

ً بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عملیات المجموعة وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي. على الرغم من   إدارة المجموعة حالیا
ییمھا، أن لدى المجموعة ما یكفي من السیولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء  التعدیالت الواردة أعاله، ترى اإلدارة، استناداً إلى تق

 بالتزاماتھا المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.
 

  عرض عملة النشاط ٤-۲
 

 .  السعودي  الیالرصرة للمجموعة بالموحدة المخت  ةیتم عرض ھذه القوائم المال
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۷ 
 

 
  المالیةأسس توحید القوائم  ۳

ــركات التابعة لھا ۲۰۲۰یونیو   ۳۰تتكون القوائم الـمالیة األولیة، كما في وللفترة المنتھیة في  ــركة والشــ م، من القوائم المالیة للشــ
 المذكورة أدناه:

 
 نسبة الملكیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰یونیو  ۳۰ بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة
 ٪ ٦۸٫۷۳ ٪٦۸٫۷۳ المملكة العربیة السعودیة  ۱صندوق األھلي ریت 
 شركة منافع األندلس

 ٪ ۷۰ ٪۷۰ المملكة العربیة السعودیة العقاري وأالستثمارللتطویر
  

  وفیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 
 ۱صندوق األھلي ریت  .۱

 
ً  ۱تأسس صندوق األھلي ریت  م). تتمثل ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۸ربیع األول  ۱۱بتاریخ  لھیئة السوق المالیة وفقا

األنشطة الرئیسیة للصندوق في االستثمار في العقارات االستثماریة. قام الصندوق حالیاً باالستثمار في العقارات التالیة الواقعة في  
 الریاض:  / جدة

 األندلس مول، )أ
 فندق ، و لا )ب
 و برج سالمة، )ج
 (الریاض)كیوبیك بالزا  )د
 

 العقاري وأالستثمار شركة منافع األندلس للتطویر .۲
 

تأسست شركة منافع األندلس للتطویر العقاري كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة وتعمل بموجب السجل 
ئیسیة لشركة منافع تمثل األنشطة الرم). ت۲۰۱۷أبریل  ۱۹ھـ (الموافق ۱٤۳۸رجب  ۲۲بتاریخ  ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷التجاري رقم 

وإدارة العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطویر والعقارات  (سكنیة وغیر سكنیة) أوألمؤجرةتأجیر العقارات المملوكة وإدارة في 
 االستثماریة.

 
 المجموعة  أعتمدتھامعاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة  ٤

 
القوائم المالیة األولیة مع تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة  تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد 

م. لم تقم المجموعة  ۲۰۲۰ینایر  ۱م باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباراً من ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 نھ غیر ساري المفعول بعد.كر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكبالتطبیق المب

 
 م، ولكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األولیة للمجموعة. ۲۰۲۰تم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة 

 
 : تعریف األعمال۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
: تصحیح  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹ار الدولي للتقریر المالي والمعی ۷ت على المعیار الدولي للتقریر المالي تعدیال -

 المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة
 : تعریف األھمیة النسبیة۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
 م ۲۰۱۸مارس  ۲۹إطار مفاھیم التقریر المالي الصادر في  -

 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۸ 
 

 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة  ٥

یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المبینة للموجودات 
عوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا لقة بھا إلى الخبرة ووالمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتع

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.

أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي   ضات المتعلقة بھا علىیتم مراجعة التقدیرات واالفترا
 یتم فیھا مراجعة التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات والفترات المستقبلیة 

 .الحالیة والمستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات

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

 

 تحدید القیم العادلة للعقارات االستثماریة •
 يعقود إیجار تشغیل منخسارة االنخفاض في القیمة للذمم المدینة  •
 اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریةاألعمار  •
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۹ 
 

 
 

 العقارات االستثماریة ٦

 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
    التكلفة:

 ٦۱٦٬٤٤۱٬۸۳۹  ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹ الرصید في بدایة الفترة/السنة 
 ۲٦٦٬۳۹۲٬۲۷۱  ۲٥٤٬۹٤٦٬۳۹٦ ) ۱-٦إضافات (
 )۱٬۰٥۲٬۹۲۱(  - استبعادات

 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹  ۱٬۱۳٦٬۷۲۷٬٥۸٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

    االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
 )۱۱۰٬٥۷٥٬۲۸۰(  )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ) ۱٤٬۲٦٤٬٤۲٦(  )۸٬۳۲۳٬۰٥٤( الستھالك المحمل للفترة/للسنةا
 -  )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( )۲-٦خسائر االنخفاض في القیمة (

 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  )۱۳٦٬۱٦۲٬۷٦۰( الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 ۷٥٦٬۹٤۱٬٤۸۳  ۱٬۰۰۰٬٥٦٤٬۸۲٥ صافي القیمة الدفتریة 

 
 

ملیون لایر  ۲٥۰كیوبیك بالزا الواقع في الریاض مقابل مبلغ نقدي قدره  مبني لىم، استحوذت المجموعة ع۲۰۲۰یونیو  ۲۲في  ۱-٦
ً  ۲۱٫٦صافي إیجار قدره   مقابلسعودي. والذي تم تأجیره   سنوات.  ۳لفترة ، ملیون لایر سعودي سنویا

 
سارة انخفاض في القیمة الدفتریة م، أثبتت إدارة المجموعة خ۲۰۲۰یونیو  ۳۰بناًء على التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في  ۲-٦

  مالیین لایر سعودي. ۳بمبلغ  لبعض العقارات األستثماریة
 

) كضمان مقابل تمویل تسھیل ۷إیضاح    -ممتلكات وآالت ومعدات    -والفندق  م، رھنت المجموعة األندلس مول (۲۰۱۹خالل سنة    ۳-٦
لألندلس   الدفتریةالقیمة  تبلغ. )۱۰(أیضاح لیون لایر سعوديم ٦٥۰إسالمي تم الحصول علیھ من البنك األھلي التجاري بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي كما في تاریخ التقریر. ٥٥۰ فندقالمول و
 

 ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۱٫۷م وبلغت قیمتھا ۲۰۲۰یونیو  ۳۰قامت المجموعة بتقییم القیم العادلة للعقارات االستثماریة كما في  ٤-٦
لایر سعودي). كما تم تقییم األراضي والمباني المصنفة كعقارات استثماریة من خالل مقیمین ملیار  ۱٫٦م: ۲۰۱۹دیسمبر 

االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات  ان  م.  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ا في خارجیین لتحدید قیمتھا العادلة كم
قییم المستخدمة ھي التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة مقارنة االستثماریة ھي معدل الخصم ومعدل عائد التخارج وطرق الت

وفیما یلي تفاصیل المقیمین  .ودیة للمقیمین المعتمدین (تقییم)إن المقیمین الخارجیین معتمدین من قبل الھیئة السع. المبیعات
 الخارجیین: 

 ارتستفالیو  -
 نایت فرانك -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع) -٦

 
 م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في   ۱۳وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي فیما یلي بیانات قیاس القیم العادلة  ٥-٦
 

 م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰قیاس القیمة العادلة في   

 

باستخدام أسعار مدرجة من 
األسواق النشطة لموجودات 

  )۱مماثلة (المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
حظة  قابلة للمال

 )۲(المستوى 
مدخالت ھامة أخرى غیر 

 ) ۳قابلة للمالحظة (المستوى 
 ملیار لایر سعودي ۱٫۷ - - عقارات استثماریة 

 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قیاس القیمة العادلة في   

 

باستخدام أسعار مدرجة من 
األسواق النشطة لموجودات 

  )۱مماثلة (المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
قابلة للمالحظة  

 )۲مستوى (ال
مدخالت ھامة أخرى غیر 

 ) ۳قابلة للمالحظة (المستوى 
 ملیار لایر سعودي ۱٫٦ - - عقارات استثماریة 

 للقیمة العادلة   ۳أسالیب التقییم المستخدمة الستخالص المستوى 
 
 

 الممتلكات والمعدات  ۷
 

 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
    التكلفة:

 ۲۰۸٬٥۷۹٬۹۹۰  ۲۰۹٬٦۱٤٬۲٦٥ الفترة/السنة صید في بدایة الر
 ۱٬۰۳٤٬۲۷٥  ٤۷۹٬۸۳۱ إضافات 

 ۲۰۹٬٦۱٤٬۲٦٥  ۲۱۰٬۰۹٤٬۰۹٦ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

    االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
 ) ۱۲٬۸۲۰٬٦۷۹(  )۲۱٬۲۳۰٬۸٤٦(  السنة  / الرصید في بدایة الفترة

 )۸٬٤۱۰٬۱٦۷(  )٤٬۲۷٥٬۷۸۹( للسنة / للفترةلمحمل االستھالك ا
 -  )۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰( خسائر االنخفاض في القیمة

 ) ۲۱٬۲۳۰٬۸٤٦(  )٤۲٬٥۰٦٬٦۳٥( الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 ۱۸۸٬۳۸۳٬٤۱۹  ۱٦۷٬٥۸۷٬٤٦۱ صافي القیمة الدفتریة 

 
م، أثبتت إدارة المجموعة خسارة انخفاض في القیمة ۲۰۲۰ یونیو ۳۰بناًء على التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في  ۷-۱

 ملیون لایر سعودي.  ۱۷بمبلغ  حدي الممتلكاتإلالدفتریة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 
 

 
 االستثمارات في الشركات الزمیلة ۸

 
  الشركات الزمیلة: فیما یلي ملخًصا بتفاصیل االستثمارات في 

 

 بلد التأسیس
 

    نسبة الملكیة 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
 شركة األسواق المتطورة

  
المملكة العربیة 

 ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱  ۱۰۱٬٤۷۹٬۷٦٦ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

 شركة الحیاة العقاریة
العربیة المملكة 

 ۱۸٦٬۹۷٥٬۸۸۹  ۱۸۸٬۸۰۲٬۰۰٤ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة

 شركة صروح المراكز
لعربیة المملكة ا
 ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ٤۹٬۲۸٤٬٦٦٦ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة

 شركة مستشفى غرب جدة
  

المملكة العربیة 
 ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰  ٦۷٬٦۷٤٬۱٥٥ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

شركة الجوھرة الكبرى 
 العقاريللتطویر واالستثمار 

المملكة العربیة 
 ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٦۸٬۲۰۳٬٦۰٦ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة

    ٤۷٥٬٤٤٤٬۱۹۷  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ 
 

 فیما یلي الحركة في االستثمار في شركات زمیلة:

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
 ٤۹۳٬۹۸۸٬٥٥٤  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ الرصید االفتتاحي

 ۱۱٬۱۲٥٬۰۰۰  ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ الفترة/السنة إضافات خالل 
 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  ۱۳٬۸٥۹٬۳۷۷ الحصة في الدخل للفترة/للسنة 

 ) ۳۳٬٦۷٥٬۰۰۰(  )۹٬٥۰۰٬۰۰۰( أرباح مستلمة توزیعات
 ) ٤۳٬٦۲٤٬۰۷٦(  - استبعاد استثمارات

 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤۷٥٬٤٤٤٬۱۹۷ الرصید في نھایة الفترة/السنة 
 

 
 .ھایاإلدارة للشركة المستثمر ف ری، مستمدة من تقار م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في  لةیللشركات الزم ةیالمعلومات المال

 لزمیلة أدناه العملیات التجاریة بعد: لم تبدأ الشركات ا
   شركة مستشفى غرب جدة -
 شركة الجوھرة الكبرى للتطویر واالستثمار العقاري -
 شركة صروح المراكز  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 حدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المو
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۲ 
 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۹
 

والشركات الزمیلة وأطراف أخرى    خالل السیاق االعتیادي لألعمال، تتعامل المجموعة مع منشآت مملوكة من قبل بعض المساھمین
 ذات عالقة. 

 
 توافق اإلدارة على شروط وأحكام المعامالت مع ھذه األطراف. 

 
   األطراف ذات العالقة: فیما یلي األرصدة المستحقة من/ إلى 

 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

  )غیر مدققة(

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
    مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٥٬۰۰۰  ٥٬۰۰۰ كبرى للتطویر واالستثمار العقاريشركة الجوھرة ال
 ۱۹۷٬۹۰٦  ٤۳۷٬۸۸۱ ألفندق -مجموعة أي أتش جي 
 ٤۰٦٬۱۳٦  ۱٬۰۹٦٬۰۳۹ شركة الحیاة العقاریة

 ۳۷٬۳۳٦٬٥۷۰  ۳۰٬۷٤۷٬۷٦۳ أصالة القابضة  
 ۳۲٬۲۸٦٬٦۸۳  ۳۷٬۹٤٥٬٦۱۲ 

    مستحق ألطراف ذات عالقة
 ٦٬٤٦۳٬٦٦٦  - شركة ھامات العقاریة

 ۹٬٤٦۷٬۲٤۰  ۱۸٬۹۳۹٬٦۲۳ األھلي كابیتال
 ٤۰٬۸۲۱  ٤۰٬۸۲۱ شركة محمد الراجحي لالستثمار

 ۱۸٬۹۸۰٬٤٤٤  ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷ 
 

   إسالميتسھیالت تمویل  ۱۰
   

 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

  )غیر مدققة(

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )مدققة(
    
 ۱٬۸۲٦٬۱٥۱  ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦ لسنة الرصید في بدایة الفترة / ا

 ۲٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لسنةاتمویل أسالمي خالل الفترة / تسھیالت 
 (۱٬۹٥۰٬۰۸٤)  )۱٬٤۲۰٬٥۰۸( تكلفة وأطفاء المعاملة 
 (۱٬۸۲٦٬۱٥۱)  - مدفوعات خالل السنة  

لسنة الرصید في نھایة الفترة / ا  ٥۰۱٬٦۲۹٬٤۰۸  ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦ 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 صرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المخت
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 
 

 
  التقاریر القطاعیة  ۱۱

 قطاعات على النحو التالي: أنشطة المجموعة عددًا من ال تضمنت
 یتضمن ایجار وحدات تجاریة من العقارات االستثماریة مثل مراكز التسوق وایضاً تشغیل مراكز التسوق.قطاع التجزئة والتشغیل: 

 ).ألفندق( الخدمیة للضیافة منشآتال یتضمنقطاع الضیافة: 
  ).وكیوبیك بالزا (برج سالمةة تأجیر وحدات تجاریة من العقارات االستثماری یتضمنقطاع المكاتب: 

 )غیر مدققةم (۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
قطاع التجزئة 

 والتشغیل
 اإلجمالي أخرى قطاع المكاتب قطاع الضیافة

 ۷۳٬۳۸۹٬۲٤۸ - ۱۲٬۰٦۷٬۸۳۹ ٦٬٥۹۰٬۸۹۱ ٥٤٬۷۳۰٬٥۱۸ إیرادات*
 )۳۱٬۸۳٥٬۹٤٥( - )۳٬۰۲۲٬۹۳۳( )۹٬٦٦۱٬۷٦٦( )۱۹٬۱٥۱٬۲٤٦( اإلیراداتتكلفة 

 ۱۳٬۸٥۹٬۳۷۷ ۱۳٬۸٥۹٬۳۷۷ - - - الحصة في الربح من شركة زمیلة
 )۲۸٬۰۸۹٬۰۷۸( )۱٥٬٥۳۰٬۰۲۲( )٥٬۲۸٥٬۰۲۳( - )۷٬۲۷٤٬۰۳۳( مصروفات

 )۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰( - - )۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰( )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( خسارة االنخفاض في القیمة
 ٤٦۲٬۲۳۰ ٤٦۲٬۲۳۰ - - - إیرادات أخرى* 

 ۷٬۷۸٥٬۸۳۲ )۱٬۲۰۸٬٤۱٥( ۳٬۷٥۹٬۸۸۳ )۲۰٬۰۷۰٬۸۷٥( ۲٥٬۳۰٥٬۲۳۹ الزكاة صافي الربح قبل 
      (غیر مدققة) – ۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في 

 ۱٬۹٦۲٬۰۳۷٬٦۱٥ ٥۸۱٬٦۰٦٬٥۰۸ ٥۰٦٬۰٦۹٬۸٥۲ ۱٤۲٬۱۷۸٬۰۳٦ ۷۳۲٬۱۸۳٬۲۱۹ إجمالي الموجودات
 ۷۳۱٬۷۲۲٬۷۷٦ ۳٤٬۲٤۲٬۹۰۹ ٥۰۱٬٦۲۹٬٤۰۸ - ۱۹٥٬۸٥۰٬٤٥۹ إجمالي المطلوبات

   
 اإلجمالي أخرى  قطاع الضیافة  قطاع التجزئة ) غیر مدققةم (۲۰۱۹یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل

     
 ۸۲٬۳۰۸٬۸٥۱ - ۱۰٬٤۳۲٬٦۷۹ ۷۱٬۸۷٦٬۱۷۲ إیرادات*

 ) ۳٥٬۱۱٦٬٦۰۱( - ) ۱۱٬۲۲٤٬۷۷۲( ) ۲۳٬۸۹۱٬۸۲۹( اإلیراداتتكلفة 
 ۱۹٬۹٤۳٬۸۱۹ ۱۹٬۹٤۳٬۸۱۹ - - الحصة في الربح من شركة زمیلة

 ) ۲۱٬٤۱٤٬٤۷۰( ) ۲۱٬٤۱٤٬٤۷۰( - - مصروفات
 ۳٬۳٦٤٬۰٤٦ ۳٬۳٦٤٬۰٤٦ - - إیرادات أخرى* 

 ٤۹٬۰۸٥٬٦٤٥ ۱٬۸۹۳٬۳۹٥ ) ۷۹۲٬۰۹۳( ٤۷٬۹۸٤٬۳٤۳ صافي الربح قبل الزكاة 
     (غیر مدققة) – ۱۹۲۰یونیو  ۳۰كما في 

 ۱٬٥۰٦٬۲۸٦٬۰٦۰ ۷۳۸٬۰۷۹٬۱۱٦ ۱٦۷٬۹٦۳٬۹۱۷ ٦۰۰٬۲٤۳٬۰۲۷ إجمالي الموجودات
   ۲۱۹٬۸۰۲٬۳۰۱ ۱٥٬۹٥۳٬٦۷٦ - ۲۰۳٬۸٤۸٬٦۲٥ إجمالي المطلوبات

 معامالت بین القطاعات.* جمیع إیرادات المجموعة ھي من عمالء خارجیین، ولیس ھناك إیرادات ناتجة عن 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 صرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المخت
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٤ 
 

 
  األساسیة والمخفضة -ربحیة السھم  ۱۲

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

 العادیة القائمة خالل الفترة. 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو  ۳۰ 
  م۲۰۲۰

 یونیو  ۳۰
  م ۲۰۱۹

یونیو  ۳۰
  م۲۰۲۰

یونیو  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 ۳٥٬٤۰۹٬٤۰٦  ٥٬۷٥۸٬۷٦۱  ۱٥٬۱۳۲٬۸٥۸  )٦٬٤۷۹٬۰٤۲( ربح الفترة(خسائر) 
المتوســـط المرجح لعدد األســـھم العادیة 

 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  القائمة (سھم)
        

 ۰٫٥۱  ۰٫۰۸  ۰٫۲۲  )۰٫۰۹( األساسیة والمخفضة ربحیة السھم 
 

 د أدوات یمكن أن ینتج عنھا تخفیض ربحیة السھم.إن ربحیة السھم المخفضة تعادل ربحیة السھم األساسیة لكل فترة حیث ال توج
 

 والرأسمالیة األرتباطات ۱۳
 

ملیون لایر سعودي تتعلق بعقود  ۲٥۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۰یونیو  ۳۰رأسمالیة كما في  رتباطاتلیس لدى المجموعة ا
 شراء عقارات استثماریة).

 
 تحدید القیمة العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر  ۱٤

 
ــمن   القیمة ــل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضــ ــتالمھا مقابل بیع أصــ ــیتم اســ معاملة منتظمة بین  العادلة ھي القیمة التي ســ

المشـاركین في السـوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف السـوق السـائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید السـعر أو تقدیره بشـكل مباشـر  
 باستخدام أسلوب تقییم آخر.

 
في القوائم المالیة وفقاً    یف جمیع الموجودات والمطلوبات سـواء تم قیاسـھا بالقیمة العادلة أو تم اإلفصـاح عن قیمھا العادلةیتم تصـن

لمستویات التسلسل الھرمي لقیاسات القیمة العادلة كما ھو موضح أدناه، إلى أدنى مستوى لقیاس المدخالت الذي یعتبر ھاًما لقیاس 
 القیمة العادلة ككل.

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

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

 
ــاتھا وعملیاتھا إلدارة ھذه  ــیاس ــح ما یلي أھداف المجموعة وس ــتخدام األدوات المالیة. یوض تتعرض المجموعة لمخاطر نتیجة اس

 قة.الیة المرفالمخاطر والطرق المستخدمة لقیاسھا باإلضافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم الم
 

لم تكن ھناك تغیرات جوھریة قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالیة من خالل أھدافھا وســـیاســـاتھا وعملیاتھا إلدارة ھذه 
 المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في الفترات السابقة ما لم یذكر خالف ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 صرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المخت
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٥ 
 

 
  ادلة والتصنیف وإدارة المخاطر (یتبع)العتحدید القیمة       ۱٤

 القیمة العادلة لألدوات المالیة 
تأخذ إدارة المجموعة بعین االعتبار القیمة العادلة لمستحقات المستأجرین والجزء المتداول لتسھیالت تمویل إسالمي وأرصدة   -

ة أخرى تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب ائناألطراف ذات العالقة واإلیجارات المستحقة من عقود اإلیجار ومستحقات وذمم د
 األدوات المالیة قصیرة األجل.  

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

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

 العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.
 

 القیمة العادلة  
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   

     م۲۰۲۰یونیو  ۳۰
دوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  األ

 أو الخسارة 
 - ۷٬۰۹٤٬٥۲۱ - 

     م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
 

- ٤۲٬۲٦۳٬٦۹۳ - 
 

 للقیمة العادلة.  ۲ یتم تصنیف أسالیب التقییم المستخدمة لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى
 

 توزیعات األرباح ۱٥
 

لایر سعودي كأرباح  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰م توزیع ۲۰۲۰مایو  ۱٤قرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة العادیة بتاریخ 
 م. ۲۰۲۰یونیو  ۸التوزیعات في  تلك، وتم سداد  لایر سعودي) ۱ة (توزیعات أرباح لكل سھم بقیم

 
 

 األولیة الموحدة المختصرةاعتماد القوائم المالیة    ۱٦
 

  ۲۰ھـ (الموافق    ۱٤٤۲  محرم  ۱لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة بتاریخ  المختصرة  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  
 م). ۲۰۲۰أغسطس 
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