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 )غير مراجعة( األوليةالمركز المالي  قائمة
 (بالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلكجميع الم)

 
 
 كما في                           
  

 إيضاح
 ربيع األول  03

  هـ7301 
 ربيع األول  20

  (معّدلة) هـ7436 
 

 الموجودات
   

    موجودات متداولة
 362.568.803  3.5295.2398   نقد وما يعادله
 -        3.123332399   الجزء المتداول – مبالغ محتجزة

 723.053.243  708231.2831  5 أخرى موجوداتوذمم مدينة 
 832.773  327902533   مخزون

  734.730.337  73129332313  6 عقارات تطويرية

   7215327352033  502.363.037  

    موجودات غير متداولة:
 7.633.722.777  03529332333  74 غير المتداولالالجزء  – مبالغ محتجزة

 286.830.358  07328032833  7 دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
 784.786.406  559201925.0  8 مؤجلة نفقات مالية

 332.727.362  99327772573  0 استثمار في ممتلكات عقارية
 53.235.666  9323532878  73 استثمار في شركة زميلة
 76.747.707.327  71285823.02093  77 ممتلكات واآلت ومعدات

   73205323332933  78.628.878.386 
  70.223.030.203  57233723352338   مجموع الموجودات

    
    المطلوبات

    مطلوبات متداولة
 7.777.577.364  18.23032537   أخرىومطلوبات مم دائنة ذ

  463.333.333  83523332333  72 األجل ةض قصيروقر

 6.702.775  772.932.53  73 الجزء المتداول –ت مقابل إيجارات رأسمالية مطلوبا
  653.333.333  9323332333.  74 الجزء المتداول من قرض حكومي

  33.668.583  9.23812.70   زكاة مستحقة

   5203.2.872380  2.325.337.750 
    

    مطلوبات غير متداولة
 6.632.534.630  829932.312.73  74 قروض طويلة األجل

 230.027.004  555233129.3  75 مطلوبات غير متداولة أخرى
 الجزء –مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية 

 الغير متداول  
  

 38328502310 
 
 405.526.536 

 752.846.863  8..723952  76 أدوات مالية مشتقة
  5.075.377  8213.2378   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   3251527112835  7.406.727.736  
  0.827.752.865  772.7828932059   مجموع المطلوبات

    
    حقوق المساهمين

 0.204.333.333  3253323332333  77 رأس المال
 25.833.320  5323132073   احتياطي نظامي
  (752.846.863) (8..723952) 76 إحتياطي تحوط

  232.220.050  738283.2311    قاةأرباح مب
  0.300.786.428  3235525002.50   مجموع حقوق المساهمين

 70.223.030.203  57233723352338   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
   22 إلتزامات محتملة وتعهدات

 
 ية األولية.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المال 22إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 )غير مراجعة( األولية دخللقائمة ا
 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 إيضاح
 ربيع األول  03

 هـ7301  

 ربيع األول  20
  (معّدلة) هـ7436  

   

   
 230.756.355  73329382333  78 إيرادات

  (60.764.750) (3.23982811) تتكلفة اإليرادا

 760.307.206  8233327.0  الربح اإلجمالي

   

 مصاريف تشغيلية
 عمومية وإدارية

 

(5725012.70) 

 
(75.047.705) 

 (823.073) (93.2133)  بيع وتسويق

  -       (823872538) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 752.628.588  (57237.2098) من العملياتدخل ال

   

   إيرادات )مصاريف( أخرى

  (256.823) 523912313  شركة زميلة (خسارة) /ربححصة الشركة في صافي 

 (7.688.468) (0025112737) نفقات مالية

 304.842  -       عوائد إستثمارات مرابحة

  74.533 7235.2300  أخرى

 757.302.642  (.972538293) قبل الزكاة دخلال)الخسارة(/ 

  (5.032.264) (5325382533) 70  الزكاة

 745.763.378  (.19293.280)  للفترة / الدخل(الخسارة)صافي 

   

   23  للفترة ربحية السهم /)خسارة(

  /)3،764  (3،350) الدخل من العمليات)الخسارة  

  3،756  (3،387) للفترةالدخل  (/خسارة)الصافي  

  020.433 3532333 لقائمة )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم ا

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية. 22إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية
 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  بيع األولر 03  
  هـ7301  

  ربيع األول 20
  (معّدلة) هـ7436  

 

 تشغيليةالأنشطة التدفقات النقدية من 

   

 745.763.378  (.19293.280)  للفترة (/ الدخلالخسارة)صافي 

    :تعديالت لبنود غير نقدية

 73.667.767  0327102953   ممتلكات واآلت ومعداتاستهالك 

 5.787.874  320352737   ممتلكات عقارية استهالك استثمار في

 -       823872538   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 723.532  723.12303   ، صافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

  256.823  (523912313)  حصة الشركة في صافي نتائج شركة زميلة

 -       3332138   خسارة من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

 5.032.264  5325382533   مخصص الزكاة

    :تغيرات في رأس المال العامل

 (72.783.664) (3323072933)  أخرى موجوداتو ذمم مدينة

 25.872  (9.82305)  مخزون

 33.873.833  121.12733   عقارات تطويرية

 -         زكاة مسددة

  (24.302.758) (.5752730233)  أخرىومطلوبات ذمم دائنة 

  768.230.708  (53323802000)  صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات
    

    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (652.726.373) (09821312335)  شراء ممتلكات واآلت ومعدات

 -       7332333   متحصالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

 (707.774) -        ممتلكات عقاريةشراء إستثمار في 

  (652.023.427) (0982.312335)  النقد المستخدم في االنشطة االستثماريةصافي 
    

    االنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 (787.083.733) (5.233329.5)  (محتجزةنقدية مستلمة )مبالغ 

 (2.736.767) (528032338)  سداد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية

 -       -        سداد جزء من القرض المجمع

  6.743.705  .01233   ؤسسيندفعات مقدمة لبعض المصافي التغير في 

 -       7277723552.79   متحصالت من قروض طويلة األجل

 -       75323382375   متحصالت من قروض قصيرة األجل

 (784.546.675) 7253723702910   شطة التمويليةألنالمستخدم في االنقد صافي 

 

 في النقد وما يعادله النقص

  

 9302.002738 

 

(660.233.334) 

  7.337.700.707  0.8283021.3   نقد وما يعادله كما في بداية الفترة

  362.568.803  3.5295.2398   نقد وما يعادله كما في نهاية الفترة

 

 ير نقدية:جدول تكميلي لمعلومات غ

   

  2.538.302  923782173   إطفاء نفقات مالية مؤجلة مرسملة كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

  40.073.387  .7772.302.0   لمساهميناالتغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة والمقيدة ضمن حقوق 

   734.464.637  825992139   اتممتلكات وآالت ومعدعقارات تطويرية محولة من 

 78.333.333  1023982000   نفقات مالية مستحقة مرسملة كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

 535.325.478  -        إضافة نظام تبريد المنطقة المتعلق بمطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية
 
 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية. جزءاً ال 22إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 )غير مراجعة( قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 

 
  المجموع            أرباح مبقاة    احتياطي تحوط     إحتياطي نظامي   رأس المال        إيضاح

 

 هـ7301محرم  7

 

3253323332333 

 

 5323132073 

 

(775213.2033) 

 

 78320702870 

 

 3208.233.2850 
 (.19293.280) (75.536.836) -       -       -       فترةلل خسارةصافي ال

 -       -       -       -       -       المحول إلى االحتياطي النظامي
 .7772.302.0  -       777.603.636  -       -       76   تعديل إحتياطي القيمة العادلة

 3235525002.50  738283.2311  (8..723952) 5323132073  3253323332333 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03

 
 
 هـ7436محرم  7

 
 

0.204.333.333 

 
 
 77.287.207 

 
 
(732.033.473) 

 
 
 737.585.670 

 
 
 0.333.030.437 

 745.763.378  745.763.378  -       -       -       معّدل() فترةصافي الدخل لل
  المحول إلى االحتياطي النظامي

 )معّدل(  
 

      - 
 

74.576.338 
      -  

(74.576.338) 
 

      - 
  (40.073.387) -        (40.073.387)  -        -       76   تعديل إحتياطي القيمة العادلة

 
 هـ )معّدلة(7436ربيع األول  20

 
0.204.333.333  

 
25.833.320 

 
(752.846.863)  

 
 232.220.050 

 
 0.300.786.428  

 
 
 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية. 22إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 األولية  إيضاحات حول القوائم المالية

 )غير مراجعة( هـ7301ع األول ربي 03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 (جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
 
 معلومات عامة -7
 

شركة جبل عمر للتطوير )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية 
هـ. وقد صدر القرار الوزاري رقم 7427ن رمضا 25بتاريخ  63السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

م(. صدر سجل الشركة 2337أكتوبر  28هـ )الموافق 7428شوال  76/ق بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ 253
 م( في مدينة مكة المكرمة. 2337نوفمبر  25هـ )الموافق 7428ذي القعدة  75بتاريخ  4337357838التجاري رقم 

 
امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم من الناحية الغربية وتطويرها إلى قطع يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في 

وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء والصيانة وإدارة وهدم 
 ثاث الفنادق وتشغيل الفنادق.ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأ

 
لدى الشركة سجالت تجارية فرعية وذلك لممارسة اإليواء السياحي بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واآلثار،  

 حيث تتضمن القوائم المالية األولية نتائج األنشطة التشغيلية لهذه الفنادق:
 

 

 الرقم

 

 الفندق

 

 الرقم التسلسلي للسجل

 

 تاريخ السجل

رقم خطاب الهيئة العامة 

 للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة العامة 

 للسياحة واآلثار

 هـ7434ربيع الثاني  22 5887/34أ ت م/  هـ7434رجب  75 4337377387 أجنحة هيلتون مكة 1

 هـ7435جمادى األولى  76 8332/35أ ت م/  هـ7435رجب  8 4337385388 ت مكةوفندق ماري 2

 هـ7435رجب  26 8057 هـ7435ذو القعدة  74 4337387547 ريجنسيفندق حياة  3

 
يتضمن مشروع الشركة )"المشروع"( سبعة مراحل، في كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج. ال زالت الشركة حتى 

طح هـ تستكمل تطوير المشروع، حيث أكملت الشركة أعمال الهدم وترحيل المخلفات وتسوية الس7437 ربيع األول 33

والقطع الصخري للمشروع، وتقوم الشركة حالياً بالبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والجسور واألنفاق وممرات 

المشاة وأعمال الكهرباء والماء، وما زال العمل مستمرا في إنشاء المباني وأعمال اإلنشاء األخرى. وقد تم استكمال 

( N2 و S1) تين( في المنطقH9( و)H3) (H4) (H6) (H7) )(H8ة: )أعمال البناء والتشييد لكل من األبراج التالي

 .(S1) من المرحلة األولى كما قامت الشركة ببيع بعض العقارات التطويرية بطريقة المزاد العلني في المنطقة

 
ون لاير ملي 626هـ ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 7437ربيع األول  33كما في 

سعودي. تتكون المطلوبات المتداولة للشركة بشكل رئيسي من الجزء المتداول من القرض الحكومي )"القرض"( الذي 

 27مليون لاير سعودي والذي استحق سداده في  653تم الحصول عليه من جهة حكومية )"الجهة المقرضة"( بمبلغ 

هـ، حصلت الشركة على تسهيل جديد 7436(. خالل عام 74)إيضاح  م(2376يناير  7هـ )الموافق 7437ربيع األول 

. إضافة إلى اإلنشاء ( خاص بالمراحل الثانية والرابعة والخامسة من مشروع74مليار لاير سعودي )إيضاح  8بمبلغ 

محلي على تحويل التسهيل قصير األجل تجاري هـ، قامت اإلدارة بإعادة التفاوض مع بنك 7437ذلك وخالل عام 

يشمل خيار والذي مليون لاير سعودي  033ألغراض محددة إلى تسهيل دوار متاح ألغراض عامة بمبلغ  والمتاح

هـ مبلغا متاحا من هذا 7437ربيع األول  33تدوير القرض لفترة أخرى حيث يتضمن بند النقد وما يعادله كما في 

لتسهيل لسداد االلتزام المتعلق بالقسط األول مليون لاير سعودي. تنوي إدارة الشركة استخدام هذا ا 757التسهيل قدره 

. ما تزال إدارة الشركة مستمرة في التفاوض مع اإلنشاء من القرض وااللتزمات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من مشروع

الجهة المقرضة لتأجيل سداد القرض لمدة أربع سنوات إضافية والحصول على تمويل إضافي الستكمال بناء المرحلة 

هـ، ولديها توقع 7437. تتوقع إدارة الشركة اعتماد اتفاق جديد مع الجهة المقرضة خالل عام اإلنشاء ة من مشروعالثالث

معقول بأنه سيكون لديها التمويل الالزم لسداد التزاماتها عند استحقاقها وذلك من خالل القروض والتدفقات من العمليات 

ع مراحل المشروع. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ جمي أعمال بناءالتشغيلية وذلك لدعم استكمال 

 االستمرارية.
 

هـ )الموافق 7437 ربيع الثاني 78تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
 م(.2376 يناير 28
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةلثالثة أشهر المنتهيا ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5
 

تتلخص أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية. تم تطبيق هذه السياسات 
إن السياسات المحاسبية وطرق عرض وأساليب  طريقة منتظمة لجميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.ب

االحتساب المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد 
 هـ.7436 ذو الحجة 33وعرض البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 
 أسس اإلعداد 5-7
 

والمعدل لقياس  أعدت القوائم المالية األولية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ووفقاً لمبدأ اإلستحقاق المحاسبي
وطبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة  األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

 سبين القانونيين.السعودية للمحا

 

طبقاً لمعايير القوائم المالية  هـ7437ربيع األول  33في المنتهية الثالثة أشهر  ةأعدت القوائم المالية األولية لفتر

  .األولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

المتعلقة دات، األرباح، المصاريف والخسائر اإليرايتم إثبات وعرض و ،اً من السنة الماليةأساسيتعتبر كل فترة جزءاً 

تشتمل القوائم المالية األولية المرفقة على جميع التعديالت، بالفترة المالية بالقوائم المالية األولية الخاصة بنفس الفترة. 

مركز التي يتكون معظمها من المستحقات العادية المتكررة، التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لعرض عادل لقوائم ال

المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية. ال تشمل القوائم المالية األولية المرفقة على جميع المعلومات واإليضاحات 

 يذ 33ويجب أن تقرأ مع القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في  ،المطلوبة في القوائم المالية السنوية 

  هـ.7436الحجة 

 

على نتائج األعمال  اً ليست بالضرورة مؤشر هـ7437ربيع األول  33أشهر في  ثالثةل لفترة الإن نتائج األعما

 هـ.7437ذو الحجة  33المتوقعة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 

 

، قامت اإلدارة بتسجيل الترتيبات المتعلقة بشركة تبريد هـ7437ربيع األول  33أشهر المنتهية في ة ثالثفترة الخالل 

منطقة المركزية )"شركة تبريد"( كموجودات مقتناة بإيجار رأسمالي، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبة الصادرة ال

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و التفسير الرابع الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

"(IFRIC 4و نتيجة لهذا ، تم تسجيل مو .)" مليون لاير سعودي بمقابل  408جودات مقتناة بإيجار رأسمالي بقيمة

ربيع  20األولية كما في  مليون لاير سعودي في قائمة المركز المالي 532مطلوبات مقتناة بإيجار رأسمالي بقيمة 

 سعودي في مليون لاير 4بقيمة . باإلضافة إلى ذلك ، تم تسجيل أعباء مالية إضافية وتكلفة إيرادات هـ7436األول 

إلى  فترة، مما خفض صافي الدخل للهـ7436ربيع األول  20األولية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل

 (.77مليون لاير سعودي )إيضاح  745
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك( )جميع

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 5-5

 

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام 

مة تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات تقديرات وافتراضات ها

، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية. يتم األولية المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية

رى تتضمن توقعات باألحداث تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخ

المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، 

نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية. وفيما يلي مناقشة التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التالية التي قد ينتج 

 جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:عنها تعديالت 

 

 العمر اإلنتاجي لالستثمار في الممتلكات العقارية والممتلكات واآلالت والمعدات )أ(

 

متوقعة إن المصروف المتعلق باالستهالك الدوري ينتج بعد تحديد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع والقيمة المتبقية ال

للموجودات في نهاية عمرها اإلنتاجي. إن زيادة العمر المتوقع أو القيمة المتبقية للموجودات من شأنه أن يؤدي الى 

 . األولية انخفاض مصروف االستهالك في قائمة الدخل

 

د اقتناء األصل متلكات العقارية وممتلكات وآالت ومعدات الشركة من قبل اإلدارة عنميتم تحديد األعمار اإلنتاجية لل

وتتم مراجعتها بشكل سنوي لتحديد مدى مالئمتها. إن تحديد األعمار مبني على الخبرة السابقة لموجودات مماثلة 

 وكذلك توقعات األحداث المستقبلية والتي قد تؤثر على أعمارها.
 

 التقارير القطاعية 5-0
 

 القطاع التشغيلي (أ)

 

 التي:أو المنشآت العمليات  وأدات إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجو 

 .تعمل في أنشطة تدر إيرادات 

  تحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم بتقوم اإلدارة باستمرار

 األداء. 

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 
 

 القطاع الجغرافي (ب)

 

التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في أو المنشآت العمليات  وأالموجودات إن القطاع الجغرافي هو مجموعة من  

 بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 
 العمالت األجنبية 5-3
 

 ضرععملة ال )أ(
 

األولية يتم عرض القوائم المالية األولية للشركة بالريـال السعودي وهي العملة الرئيسية للقوائم المالية  
 للشركة. 

 
 وأرصدة معامالت )ب(

 
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة  
في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك  
ة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمل 
 والتي لم تكن جوهرية للفترة، كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الدخل األولية. 

 
 نقد وما يعادله 5-9
 

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرابحة عالية السيولة والتي تستحق خالل 
 أو أقل من تاريخ الشراء. ثالثة أشهر

 
 مبالغ محتجرة .-5
 

 يتم تصنيف المبالغ المحتجزة المتداولة والغير متداولة وفقاً للعقود المبرمة مع البنوك )قروض طويلة األجل(.
 
 ذمم مدينة 5-1
 

خصص ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مفواتير للتظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية 
من تحصيل جميع المبالغ  شركةللديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن ال

. عندما تكون األولية. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل عقود اإليجارالمستحقة بموجب الشروط األصلية ل
لديون المشكوك في تحصيلها. تقيد أي مبالغ تسترد في الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص ا

 .األولية وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على قائمة الدخل
 
 مخزون 5-8
 

يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.  يحدد سعر التكلفة على أساس 
 ة المنتجات الجاهزة على المواد األولية والعمالة وتكاليف التصنيع غير المباشرة.متوسط التكلفة المرجح. تشتمل تكلف

 
صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف استكمال العملية 

 ومصاريف البيع.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةتهيالثالثة أشهر المن ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 
 عقارات تطويرية 5-3
 
التكلفة أو تتمثل العقارات التطويرية بصفة رئيسية في العقارات التي تقتنيها الشركة لتطويرها في المستقبل وتدرج ب 

صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. ويتم تصنيف العقارات التطويرية المتوقع بيعها والمتوقع االنتهاء منها خالل 
 االثني عشر شهرا المقبلة ضمن الموجودات المتداولة. وتشمل تكلفة العقارات التطويرية ما يلي:

 
 حقوق ملكية واستئجار األراضي. •
 وعة للمقاولين مقابل األعمال اإلنشائية.المبالغ المدف •
 تكاليف االقتراض، وتكاليف التخطيط والتصميم، وتكاليف تجهيز الموقع، واألتعاب المهنية للخدمات القانونية، •

 ونفقات تحويل الممتلكات، والنفقات غير المباشرة لألعمال اإلنشائية وأية تكاليف أخرى ذات صلة.
 
 لة للتحقق سعر البيع التقديري في ظروف األعمال االعتيادية، بناء على أسعار السوق فييمثل صافي القيمة القاب 

 تاريخ التقرير مخصوما منه تكاليف إنجاز العمل وتكاليف البيع المقدرة.
 
ي يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات التطويرية المكتملة بالرجوع إلى ظروف السوق واألسعار السائدة ف 

 تاريخ التقرير، وتقوم الشركة بتحديدها في ضوء المعامالت السوقية الحالية.
 
يتم تحديد القيمة المحددة للعقارات التطويرية المدرجة في بيان الدخل عند بيعها بناء على قيمة المبيعات النسبية  

 للعقار المباع.
 
التطويرية تحت اإلنشاء بالرجوع إلى أسعار السوق في  يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق فيما يتعلق بالعقارات 

 تاريخ التقرير لعقارات مكتملة مماثلة، ناقصا التكاليف المقدرة إلنجاز األعمال اإلنشائية.
 
 دفعات مقدمة لبعض المؤسسين 5-73
 

وقف نشاطهم يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبعض مالكي األراضي كتعويض عن اإليرادات المفقودة نتيجة ت
وأعمالهم. سيتم استرداد هذه المبالغ خصماً من حصتهم من توزيعات األرباح وذلك وفقاً للنظام األساسي للشركة. 

 يتوجب على مستلمي هذه المبالغ تعويض الشركة عن أية أرصدة قائمة إذا كانو يعتزمون بيع اسهمهم في الشركة.
 
 إستثمار في شركة زميلة 5-77
 

لة هي الشركات التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها دون أن تصاحب ذلك سيطرة عليها، الشركات الزمي
من حقوق التصويت. يتم قيد االستثمار في الشركة الزميلة  ٪53و  ٪23وتصاحب ذلك ملكية لنسبة تتراوح بين 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية ويقيد مبدئياً بالتكلفة.
 

، كما تقيد حصتها األولية سارة الشركة الزميلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخلتقيد حصة الشركة في ربح أو خ
في التغير في االحتياطيات الذي يحدث بعد الشراء في االحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار بالحركة 

اوية أو تزيد عن حصتها في المتراكمة لما بعد الشراء. وعندما تكون حصة الشركة في خسائر شركة زميلة مس
الشركة الزميلة ، بما فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقيد الشركة أي خسائر إضافية، ما لم تتكبد التزامات أو 

 تقم بالتسديد نيابة عن الشركة الزميلة.
 

 في قائمة الدخلن عنها عند اإلعالوالخسائر الناتجة عن التغيير في قيمة االستثمار في شركة زميلة رباح يتم قيد األ
 .األولية
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 
 ممتلكات واآلت ومعدات 5-75
 

ال يتم إستهالك في القيمة.  والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات المتراكمة والهبوطواآلت تظهر الممتلكات 
يحمل االستهالك على قائمة الدخل األولية على أساس طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه الموجودات األراضي. 

 على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:
  عدد السنوات 

 25 الفندق مباني 
 8 مباني على أراضي مستأجرة 
 73 معدات 
 73 أثاث وتجهيزات 
 7 - 6 آالت ومعدات 
 4 سيارات 
 6 معدات مكتبية 
 4 أجهزة حاسب آلي 
 

 تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل األولية.
 

مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة الدخل  تقيد
 األولية عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

 
من النسبة أعاله إستناداً إلى نسبة اإلشغال  ٪53الفندق بنسبة وقد تم إحتساب إستهالك الموجودات الثابتة الخاصة ب

 والتشغيل.
 
 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 5-70
 

تتضمن التكلفة  الشركة بالتكلفة.يتم تسجيل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في تشييد مشروع 
شراف واألعمال اإلنشائية والتكاليف األخرى االستشارات وأعمال الهدم وتسوية األرض والقطع الصخري واإل

يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك  المرتبطة بها.
كجزء من هذه الموجودات. يتم تخفيض تكلفة القروض التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها الشركة عن 

 ت لألموال المقترضة.إستثمارها المؤق
 
 موجودات مستأجرة 5-73
 

تقيد الشركة الموجودات المقتناة بإيجار رأسمالي بموجب عقود إيجار رأسمالية )صريحة أو ضمنية( وذلك بقيد 
الموجودات والمطلوبات ذات الصلة. يتم تحديد هذه المبالغ على أساس القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار. 

زيع النفقات المالية على فترة اإليجار بحيث يتم تزويد معدل تحميل ثابت ودوري لاللتزام القائم. يتم تحميل يتم تو
بتطبيق طريقة القسط الثابت على  األولية االستهالك على الموجودات بموجب عقود إيجار رأسمالية على قائمة الدخل

 ت الصلة على النحو التالي:المعدالت المطبقة التي يمكن تطبيقها على الموجودات ذا
 

 عدد السنوات        
 
  33        نظام تبريد المنطقة  •
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 
 )تتمة( لمحاسبية الهامةملخص السياسات ا  - 5
 

 مؤجلةنفقات مالية  5-79
 

بينما تتم رسملة األولية يتم تحميل التكاليف التي تصبح بدون منفعة مستقبلية بعد الفترة الحالية على قائمة الدخل 
يختص التكاليف التي تفيد الفترات المستقبلية. تتضمن نفقات التمويل المؤجلة رسوم إستشارات مالية وإدارية فيما 

بالحصول على تمويل طويل األجل إلنشاء جزئي لمشروع الشركة الرئيسي. يتم إطفاء هذه النفقات خالل فترة 
التمويل طويل األجل. تتم رسملة إطفاء نفقات التمويل المؤجلة التي تعود مباشرة إلى شراء وإنشاء أو إنتاج 

 .األولية ات إطفاء أخرى على قائمة الدخلموجودات مؤهلة وذلك كجزء من تلك الموجودات. يتم تحميل نفق
 

 إستثمار في ممتلكات عقارية .5-7
 

يتم تصنيف الممتلكات المحتفظ بها لفترة طويلة لغرض تحقيق عائد من تأجيرها أو لغرض تحقيق مكاسب رأسمالية 
ثمار في ممتلكات عقارية أو لإلثنين معاً، والتي ال تستخدمها الشركة، كاستثمارات في ممتلكات عقارية. يشتمل االست

على مباني ومعدات وتجهيزات، أثاث وتركيبات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من المباني. يتم قيد االستثمارات في 
ممتلكات عقارية بالتكلفة التاريخية، بالصافي بعد خصم االستهالكات المتراكمة، باستثناء الممتلكات تحت اإلنشاء 

التكلفة التاريخية مصاريف تتعلق مباشرة بإقتناء الموجودات. يتم قيد التكاليف الالحقة  التي تسجل بالتكلفة، تتضمن
ضمن القيمة الدفترية لألصل أو كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع 

بشكل يعتمد عليه. يتم إستبعاد  اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى الشركة وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل
القيمة المقيدة لألصل المستبدل. يتم قيد جميع مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى ضمن قائمة الدخل األولية خالل 

 الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 
 

لتوزيع تكلفتها على  يحمل إستهالك الممتلكات العقارية على قائمة الدخل األولية بإستخدام طريقة القسط الثابت
 عمرها اإلنتاجي المقدر كما يلي:

  عدد السنوات 
 

 25       مبانيال 
 73       معدات 
 5      أثاث وتركيبات 

 
يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات وتعدل إذا كان ذلك مالئماً، كما في تاريخ كل قائمة مركز مالي. يتم 

ادات وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة الدخل تحديد األرباح والخسائر من االستبع
 األولية. 

 
 في قائمة، اإلنتاجي المقدر لألصلعمر المن  التي ال تزيد جوهرياً  ات العاديةواإلصالح مصاريف الصيانة تقيد

ت، ويتم استبعاد األصل الذي تم الدخل األولية عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجد
 استبداله.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 

 مة الموجودات غير المتداولةالهبوط في قي 5-71

 

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى 

أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة 

مة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة في القي

االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية 

ات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة الموجود

والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم 

الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير 

لمعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك ا

األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة 

 بوط في قيمة الموجودات غير الملموسة.الدخل األولية. ال يتم عكس خسارة اله

 

 القروض 5-78

 

. يتم رسملة تكاليف ، إن وجدتيتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة

القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم 

يتم تخفيض تكلفة القروض التي يتعين رسملتها بأي  .األولية يل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخلتحم

 إيرادات تحققها الشركة عن إستثمارها المؤقت لألموال المقترضة.

 

 ذمم دائنة ومستحقات 5-73

 

م إصدار فواتير بموجبها إلى يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء ت

 ال. مالشركة أ

 

 مخصصات 5-53

 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك إحتمال 

 وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 
 الزكاة 5-57
 
م تحميل الزكاة المستحقة على الشركة خضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. يتت

 وجدت، عند تحديدها. نعلى قائمة الدخل األولية. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية، إ
 

غير مقيمة في المملكة العربية السعودية  رافتقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أط
 لنظام ضريبة الدخل السعودي.وذلك طبقاً 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  5-55
 

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية 
الحالية لإلمتيازات من قبل الشركة ويحمل على قائمة الدخل األولية. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة 

ق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية. يتم إحتساب ستحالمكتسبة التي ت
المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما 

 عربية السعودية.هو موضح في أنظمة المملكة ال
 
 ةمشتقأدوات مالية  5-50
 

يتم قيد األدوات المالية المشتقة، وهي بشكل رئيسي عقود مقايضة أسعار العمولة، أوالً بالتكلفة، ويتم إعادة تقييمها 
رة بالقيمة العادلة من قبل أطراف مؤهلة ومستقلة في الفترات المالية الالحقة. يتم تحديد طريقة قيد الربح أو الخسا

الناتجة عن إعادة تقييم المشتقات المالية بناءاً على ما إذا كانت المشتقات المالية المحددة قد صنفت كأدوات تحوط، 
 وعلى طبيعة البند الذي يتم تغطية مخاطره )تغطية مخاطر التدفقات النقدية أو تغطية مخاطر القيمة العادلة(.

 
وط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون القيمة يتم تصنيف كامل القيمة العادلة لمشتقات التح

شهر ويتم تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا  72المتبقية للبند الذي يتم تغطية مخاطره أكثر من 
 شهر. 72كانت القيمة المتبقية للبند الذي يتم تغطية مخاطره أقل من 

 
، كانت لدى الشركة مشتقتان ماليتان وهما إتفاقيتا مقايضة ألسعار العمولة وتم هـ7437ربيع األول  33كما في 

(. قامت الشركة، عند بداية المعامالت، بتوثيق العالقة بين 76تصنيفهما كتغطية لمخاطر التدفقات النقدية )إيضاح 
راتيجية الحصول على معامالت أدوات التحوط والبنود التي يتم تغطية مخاطرها وكذلك أهداف إدارة المخاطر وإست

 تحوط مختلفة. 
 

تقوم الشركة أيضاً بتوثيق تقديراتها وذلك في تاريخ بداية التحوط وبشكل دوري، وذلك لتحديد ما إذا كانت المشتقات 
المستخدمة في معامالت التحوط لها أثر قوي وفعال في تقليص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

 صر التي يتم تغطية مخاطرها.للعنا
 

يتم قيد الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كأدوات تغطية مخاطر للتدفقات 
النقدية، ضمن حقوق المساهمين. يتم قيد الربح أو الخسارة الناتجة عن الجزء غير الفعال، إن وجد، مباشرة في قائمة 

 ن أرباح أو خسائر أخرى.الدخل األولية ضم
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 5
 

 اإليرادات  5-53

 

ات من بيع العقارات التطويرية عندما تقوم الشركة بشكل أساسي بتحويل جميع المخاطر والعوائد يتم إثبات اإليراد

لملكية الموجودات التابعة إلى البائع و التي غالبا ما تكون عند استكمال عملية اإلنشاء وعند تحويل العقود الغير 

 مشروطة وإستالم كامل قيمة العقار.

 

لممتلكات العقارية بموجب عقود إيجار تشغيلية في قائمة الدخل األولية بإستخدام طريقة يتم قيد اإليرادات من تأجير ا

القسط الثابت خالل فترة اإليجار. وعندما تقدم الشركة حوافز إلى عمالئها، يتم قيد تكلفة تلك الحوافز بإستخدام طريقة 

 القسط الثابت خالل فترة اإليجار وذلك كخصم من قيمة اإليجار.

 

رادات اإليجار غير المحققة تمثل اإليجار المحصل مقدماً من العمالء ويتم قيده في قائمة الدخل األولية على إن إي

 .طبقاً لإلساس الزمني أساس ثابت خالل فترة تلك العقود

 

 يتم إثبات اإليرادات الفندقية عند تقديم خدمات اإليواء و/ أو خدمات الطعام.

 

 اس التناسب الزمني بإستخدام المعدالت السائدة في السوق.تقيد إيرادات المرابحة على أس

 

 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية 5-59

 

والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديداً غير بيع تشتمل مصاريف ال

ف اإليرادات يلارف عليها. توزع هذه التكاليف بين تكف اإليرادات وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعايلامرتبطة بتك

 ومصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 

 عقود إيجار تشغيلية .5-5

 

 يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل األولية على مدى فترة اإليجار.

 

 ة تصنيف إعاد 5-51

 

هـ لكي تتوافق مع 7436للربع األول من عام المقارنة األولية تم إعادة تصنيف المبالغ التالية في القوائم المالية 

 هـ:7437عام الربع األول من عرض 

 

لعرض أفضل، تم دمج بند أعمال رأسمالية تحت التنفيذ في بند ممتلكات وآالت ومعدات في قائمة المركز المالي  (7)

 بدالً من عرض كل منهما بشكل منفصل.ولية األ
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر -0

 

مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة،  إن أنشطة الشركة تعرضها إلى

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ومخاطر األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز 

ية ويسعى إلى التقليل من برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المال

التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر 

 التدفقات النقدية لسعر الفائدة.

 

تحوط ضد المخاطر تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقاً لسياسات معتمدة. تقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد وتقييم ال

المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، مخاطر 

 العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة.

 

مم المدينة والمبالغ المحتجزة تتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقد وما يعادله والذ

واالستثمار في شركة زميلة والقروض طويلة األجل واألدوات المالية المشتقة والذمم الدائنة ومطلوبات أخرى. إن 

 طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

 

لوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمط

 قانوني في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس المقاصة أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

 

 مخاطر العملة 0-7

 

تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب ال

إن معظم معامالت الشركة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي حيث يعتبر سعر الصرف مقابل اللاير السعودي 

 ثابت لذا فإن الشركة غير معرضة لمخاطر العملة.

 

 مخاطر  القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  0-5

 

يمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار إن مخاطر الق

العمولة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. إن مخاطر سعر العمولة على الشركة تنتج 

ويلة األجل، والتي لها أسعار عمولة عائمة ويتم بشكل رئيسي من استثمارات المرابحة قصيرة األجل والقروض ط

مراجعتها بشكل دوري. أبرمت الشركة عقود مقايضة أسعار العمولة لتغطية تقلبات أسعار العمولة على تسهيالت 

بعض القروض بمعدالت ثابتة. تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار العمولة وترى أن مخاطر القيمة العادلة وأسعار 

 فقات النقدية للشركة مدارة بشكل مالئم.عمولة التد
 
 مخاطر السعر  0-0
 

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك 
. إن التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق

 الشركة ليست معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية.
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 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -0

 
 مخاطر االئتمان  0-3
 

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما لألداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
لخسارة مالية. إن الشركة معرضة لمخاطر االئتمان من إيرادات التأجير ونشاطات التأجير وبيعها للعقارات 

 التطويرية باالئتمان.
 

مخاطر االئتمان من خالل مطالبة المستأجرين بدفع اإليجار مقدما. يتم تقييم جودة ائتمان المستأجرين بناء  تتم إدارة
على مراجعة تصنيفهم االئتماني مع وكاالت خارجية في وقت إبرام اتفاقية التأجير. وتخضع الذمم المدينة القائمة 

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة للمستأجرين للمراقبة على نحو منتظم. إن الحد 
 الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية.

 
من سعر البيع قبل تحويل الملكية  ٪733تتم إدارة بيع العقارات التطويرية باالئتمان من خالل مطالبة العمالء بدفع 

 لشركة بالكامل في هذا الصدد.القانونية، وبالتالي فإن ذلك يزيل مخاطر االئتمان عن ا
 

يتم استرداد مبالغ مدفوعة مقدما لبعض المؤسسين من الحصة المستقبلية في توزيعات األرباح المدفوعة لهم. كما ال 
يحق لهؤالء المساهمين بيع حصصهم في الشركة ما لم يقوموا بتسوية أية مدفوعات مسبقة مستلمة من قبلهم. تعتقد 

 ر االئتمان مدارة على نحو مالئم.إدارة الشركة أن مخاط
 

يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في 
 تحصيلها.

 
 مخاطر السيولة  0-9

 
ات المتعلقة إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزام 

باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب 
قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، بما في ذلك اتفاقيات 

 (.7)أنظر اإليضاح رقم  ت مستقبلية.التسهيالت االئتمانية، لمقابلة أية التزاما
 

هـ. تتكون المطلوبات  7437ربيع األول  33تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في  
المتداولة للشركة بشكل رئيسي من الجزء المتداول من قرض )"القرض"( من الجهة الحكومية )"الجهة المقرضة"( 

(، وقرض 74هـ )اإليضاح رقم 7437ربيع األول  27ستحق سداده في الذي ا سعودي ومليون لاير 653والبالغ 
 .(7)أنظر اإليضاح رقم  مليون لاير سعودي 842قصير األجل بمبلغ دوار 

 
 القيمة العادلة  .-0

 
لرغبة في ذلك إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديها ا 

وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة 
التاريخية المعدلة، فيما عدا األدوات المالية المشتقة والتي يتم قياسها بقيمتها العادلة، قد تنتج فروقات بين القيمة 

عادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف الدفترية وتقديرات القيمة ال
 بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 كر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذ

 

 

 معلومات قطاعية -3
 

إن نشاط الشركة يتمثل جغرافياً في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بالمنطقة الغربية للمملكة العربية  
 السعودية وال يوجد نشاط للشركة خارج المنطقة الغربية.

 

 تعمل الشركة في القطاعات الرئيسية التالية: 

 

 .)"الفندق"( رف وبيع المأكوالت والمشروباتقطاع الفنادق: ويشمل تأجير الغ (7

 .)"المراكز التجارية"( قطاع المراكز التجارية: ويتمثل في تشغيل مراكز التسوق (2

 التطوير العقاري: ويشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة. (3

 

وفترتي الثالثة  هـ7436ربيع األول  20و هـ7437ربيع األول  33أدناه، مجموعة من المعلومات المالية كما في  

 أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، مبوبة حسب القطاع:

 
 هـ7301ربيع األول  03 

 اإلجمالي التطوير العقاري المراكز التجارية الفنادق 

     يتكون مجموع الموجودات من:

 7.723.702.300  7.637.737.504  23.026.633 68.734.772  موجودات متداولة

 77.828.363.353  74.770.835.420  - 3.348.227.027   ممتلكات واآلت ومعدات

 550.777.270  - 550.777.270 - عقاريةممتلكات إستثمار في 

 033.725.083  033.725.083  - - غير متداولة أخرىموجودات 

 77.678.850.325  77.563.867.707  76.536.347 47.467.703  مطلوبات

 734.538.343  77.333.333  35.832.733 57.375.043  إيرادات

 (75.536.836) (33.537.067) 76.830.777 (58.777.086) صافي الدخل

 
 هـ.730ربيع األول  53 

 اإلجمالي التطوير العقاري المراكز التجارية الفنادق 

     يتكون مجموع الموجودات من:

 502.363.037  436.068.702  83.386.862 75.335.853 موجودات متداولة

 76.747.707.327  75.376.322.464  - 765.774.863  ممتلكات واآلت ومعدات

 332.727.362  - 332.727.362 - عقاريةممتلكات إستثمار في 

 2.754.053.007  2.754.053.007  - - غير متداولة أخرىموجودات 

 0.827.752.865  0.757.373.564  30.637.768 24.834.533 مطلوبات

 230.756.355  770.533.333  37.753.703 27.035.265 إيرادات

 745.763.378  778.057.056  70.773.767 7.338.255 صافي الدخل
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

 

 
 ذمم مدينة وموجودات أخرى -9

  

  هـ7436  هـ7301 إيضاح

 

 ذمم مدينة تجارية

 

 75.235.2850 

 

86.874.524 

 -       .32053213.  27                    مطلوب من أطراف ذات عالقة

 78.300.084 7820332383  تأمين ضمانات بنكية

 5.747.344 23312533.  صاريف مدفوعة مقدماً م

 72.028.688  0.2.912833  أخرى

  59528772.80 723.053.243 

 -        (.7732003281) نأقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  708231.2831  723.053.243 

 

 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 

 

  هـ7436  هـ7301 

 

 محرم 7

 

73.25902..3 

 

      - 

  -        823872531 إضافات

  -        .7732003281 ربيع األول 20/ 33

 

 عقارات تطويرية -.

 

 كما يلي: فترةحركة العقارات التطويرية لل 

 
  هـ7436    هـ7301    إيضاح

    

 34.748.767  73123992850   محرم 7

 734.464.637  825992139   77            ممتلكات واآلت ومعداتمحول من 

  (33.873.833) (121.12703)  تكلفة عقارات تطويرية مباعة

  734.730.337  73129332313   ربيع األول 20 /33
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
  السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير

 

 

 دفعات مقدمة لبعض المؤسسين -1
  هـ7436    هـ7301    

    

 202.070.253  073281.2339   محرم 7

 -       -        مدفوعات

  (6.743.705) (.01233)  المبالغ المستلمة

   286.830.358  07328032833   ربيع األول 33/20

 

م( االستمرار في دفع 2375 نوفمبر 7هـ )الموافق 7437 محرم 70رة في جلسته المنعقدة في اقترح مجلس اإلدا 

سوف يعرض هذا األمر على الجمعية العمومية غير هـ. 7437ذي الحجة  33هذه المبالغ لبعض المؤسسين حتى 

 فقتها على ذلك.للحصول على موا( 2376 مارس 3)الموافق هـ 7437جمادى األول  23العادية القادمة بتاريخ 

 
 مؤجلةنفقات مالية  -8

 
 كما يلي: فترةحركة النفقات المالية المؤجلة لل 

  هـ7436    هـ7301    
    

 786.724.588  50320302311   محرم 7

 -       -        إضافات

 ات مرسملة كجزء من أعمال رأسمالية تحت إطفاء
 التنفيذ  

  
(923782173) 

 
(2.538.302)  

  784.786.406  559201925.0   ربيع األول 20/ 33

 
 استثمار في ممتلكات عقارية -3

 

  هـ7301

 
 
  محرم  7   

 محول من أعمال 
 رأسمالية تحت التنفيذ

 (7-77)إيضاح 

 
 

 إضافات      

 
 
  ربيع األول    03  

     التكلفة
 33.217329.5  -       -       446.770.562  المباني

 .7352003233  -       -       702.334.446  تجهيزاتمعدات و
 .382.0.  -       -       638.636  أثاث وتركيبات

  630.662.644       -       -  .032..52.33 
     

     االستهالكات المتراكمة
 (0.253.2351) (4.465.430) -       (37.837.378) المباني

 (3023952391) (4.836.438) -       (30.746.570) معدات وتجهيزات
 (0352337) (33.254) -       (277.787) أثاث وتركيبات

 (77.240.324)       - (0.332.737) (8329972359) 

  568.473.323    99327772573 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 )تتمة( استثمار في ممتلكات عقارية -3

 

  هـ.730

 
 
  محرم  7   

 محول من أعمال 
 رأسمالية تحت التنفيذ

 (7-77)إيضاح 

 
 

  إضافات      

 
 
  ربيع األول    53  

     التكلفة
 .5992385233  -       -       255.482.406  المباني

 75123512315  707.774  -       727.733.858  معدات وتجهيزات
 .382.0.  -        -       638.636  أثاث وتركيبات

  383.827.003       -  707.774  08323732733 
     

     االستهالكات المتراكمة
 (5523302359) (2.554.825) -       (23.438.633) المباني

 (5821352153) (3.706.557) -       (25.546.772) معدات وتجهيزات
 (7992888) (33.432) -       (725.456) أثاث وتركيبات

 (46.773.228)       - (5.787.874) (9728352335) 

  337.777.762     005275123.5  

 

 استثمار في شركة زميلة -73
 

     ملكية نسبة ال                 

  ربيع األول 20 ربيع األول 03  ربيع األول 22 ربيع األول 03

  هـ1331     هـ7301      هـ1331  هـ7301

      

 شركة تبريد المنطقة المركزية

 "شركة تبريد"   

 

33٪ 

 

34٪ 

  

839.039575 

 

0422402111  

 

 زميلة: ةفيما يلي الحركة في اإلستثمار في شرك

 

  هـ1331     هـ7301      

     

 53.462.486  3823.52838   محرم 1

 (256.823) 523912313   خسارة(الالربح/ )في صافي الشركة حصة 

 

 ربيع األول 20/ 33

   

9323532878 

 

53.235.666 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 ير مراجعة()غ هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 ممتلكات واآلت ومعدات -77
 
 

 هـ7301

 
 

 إيضاح

 
 

 محرم  7   

 
 

  إضافات      

محول من أعمال 
 رأسمالية تحت التنفيذ

 (7-77)إيضاح 

محول إلى عقارات 
 تطويرية
 (.)إيضاح 

 
 
  إستبعادات 

 
 
  ربيع األول 03  

        ةالتكلف
 32538233.2981  -       -       -       -       4.238.036.587   األراضي

 523.828082.93  -       -       56.333.683  -       2.372.837.074   مباني

 93923592378  -       -       -       -       535.325.478   نظام تبريد المنطقة

 021.82533  (2.536.068) -       -       -       6.275.777   رةمباني على أراضي مستأج

 89525132399  -       -       24.787.832  32.043  827.465.783   معدات

 0532.0.2813  -       -       -       3.537.627  326.735.252   أثاث وتجهيزات

 0277.2351  -       -       -       -       3.776.427   آالت ومعدات

 523732393  -       -       -       80.333  7.025.053   سيارات

 9832735  -       -       -       72.853  576.252   معدات مكتبية

 7320152333  -       -       -       254.833  70.778.743   أجهزة حاسب آلي

 3233.23902.31  -       (8.255.705) (83.782.572) 433.852.872  0.637.230.382  7-77 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

   77.572.507.442  437.774.380       - (8.255.705) (2.536.068)  7123032.3521.8 

        اإلستهالكات المتراكمة

 (.072831207) -       -       -       (73.777.826) (78.785.403)  مباني

 (7.27702007) -       -       -       (3.707.877) (72.327.454)  نظام تبريد المنطقة

 (021.82538) 7.072.773  -       -       -       (5.683.378)  مباني على أراضي مستأجرة

 (0523792333) -       -       -       (72.463.087) (70.054.023)  معدات

 (7.27572833) -       -       -       (4.773.574) (72.338.385)  أثاث وتجهيزات

 (0277.2033) -       -       -       (64) (3.776.243)  آالت ومعدات

 (.72987215) -       -       -       (87.350) (7.404.367)  سيارات

 (0732019) -       -       -       (74.375) (206.363)  معدات مكتبية

 (25732099.) -       -       -       (503.884) (5.623.477)  أجهزة حاسب آلي

  (70.278.368) (34.773.523)       -       -  7.072.773 (77729032378) 

   77.433.373.374      71285823.02093 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 )تتمة( ممتلكات واآلت ومعدات -77

 

 )معّدلة( هـ730.

 

 

 إيضاح

 

 

  محرم  7   

 

 

  إضافات      

محول من أعمال 
 رأسمالية تحت التنفيذ

 (7-77)إيضاح 

محول إلى عقارات 
 تطويرية
 (.)إيضاح 

 

 

  إستبعادات   

 

 

  ربيع األول 53   

        التكلفة

 3255328032051  -       (77.880.674) -       -       4.238.724.337   األراضي

 3.32.972831  -       -       -       -       460.657.807   مباني

 93923592378  -       -       -       535.325.478  -        نظام تبريد المنطقة

 25192711.  -       -       -       -       6.275.777   مباني على أراضي مستأجرة

 78028382913  -       -       -       234.545  783.644.334   معدات

 750219129.9  -       -       -       7.455.236  722.332.320   أثاث وتجهيزات

 0277.2351  -       -       -       -       3.776.427   تآالت ومعدا

 723592393  -       -       -       -       7.025.053   سيارات

 .3332.3  -       -       -       44.333  455.636   معدات مكتبية

 7729532938  -       -       -       823.833  73.600.705   أجهزة حاسب آلي

 732.95255.2570  -       (86.574.063) -       677.373.754  73.367.728.322  7-77 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

   75.734.523.238  7.778.623.756       - (734.464.637)       -  7.27182.872191 

        اإلستهالكات المتراكمة

 (9231.2737) -       -       -       (2.348.250) (3.727.882)  مباني

 (28082998.) -       -       -       (6.838.558) -        نظام تبريد المنطقة

 (9239327.5) -       -       -       (78.427) (5.375.735)  مباني على أراضي مستأجرة

 (027382097) -       -       -       (07.386) (3.353.065)  معدات

 (328532.39) -       -       -       (7.564.245) (3.256.433)  أثاث وتجهيزات

 (9207.2110) -       -       -       (2.208.737) (3.378.666)  آالت ومعدات

 (7251320.0) -       -       -       (74.744) (7.233.270)  سيارات

 (5902.85) -       -       -       (73.837) (242.857)  معدات مكتبية

 (320372199) -       -       -       (357.273) (3.053.545)  أجهزة حاسب آلي

  (23.223.263) (73.667.767)       -       -       - (0.28832303) 

   75.387.200.075      7.273721312051 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةثالثة أشهر المنتهيال ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 )تتمة( ممتلكات واآلت ومعدات -77

 
تتمثل األراضي من قطع األرض التي تقع في منطقة جبل عمر. استلمت الشركة األراضي من المساهمين المؤسسين لقاء 

لاير سعودي للسهم وقد تم إعداد واعتماد تقييم األراضي من قبل الهيئة العليا لتطوير  73درة بقيمة قدرها األسهم المص
منطقة مكة المكرمة. تم انهاء إجراءات نقل وإفراغ صكوك ملكية هذه األراضي من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. 

 ملكيتها لتحويلها إلى الشركة.تمثل اإلضافات إلى األراضي القطع التي قدم مالكها صكوك 
 

 (. 74قامت الشركة برهن جزء من أراضيها كضمان مقابل قرض حكومي وقروض من بنوك تجارية محلية )إيضاح 
 

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية )"االتفاقية"( مع شركة تبريد المنطقة المركزية )"شركة تبريد"(، شركة زميلة، لبناء وتشغيل 
سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقديم الخدمة الفعلية والذي كان  26،5المنطقة )"نظام التبريد"( لفترة  و صيانة نظام تبريد

 م(. وقد تم رهن النظام مقابل قرض حصلت عليه شركة تبريد.2374ديسمبر  37هـ )الموافق  7436ربيع األول  0في 
 

امت اإلدارة بتسجيل الترتيبات المتعلقة بنظام التبريد ، قهـ7437ربيع األول  33خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
كموجودات مقتناة بإيجار رأسمالي. وحيث أن اإلتفاقية مع شركة تبريد تحتوي على ترتيبات إليجار ضمني، فقد قررت 

المعايير  اإلدارة استخدام سياسة محاسبية أكثر مالئمة بحيث يتم معاملة نظام التبريد كإيجار رأسمالي وفقاً لمتطلبات
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتفسير الرابع الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 "(.IFRIC 4للتقارير المالية )"
 

 20نتيجة لتصنيف نظام التبريد كموجودات مقتناة بإيجار رأسمالي، فقد ارتفع رصيد ممتلكات وآالت ومعدات كما في 
 408هـ ، بمبلغ  7436ذو الحجة  33هـ و 7436رمضان  20هـ و 7436جمادى الثاني  33هـ و 7436ربيع األول 

مليون لاير سعودي )الرصيد بعد  487مليون لاير سعودي( وبمبلغ  76،747مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير 
مليون لاير  77،473عودي )الرصيد بعد التغيير مليون لاير س 475مليون لاير سعودي( وبمبلغ  76،770التغيير 

مليون لاير سعودي( على التوالي؛ وقد ارتفع  77،433مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  468سعودي( و بمبلغ 
مليون لاير  532مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  532رصيد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية بمبلغ 

مليون لاير  533مليون لاير سعودي( و بمبلغ  537مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  537بلغ سعودي( و بم
 400مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  400مليون لاير سعودي( و بمبلغ  533سعودي )الرصيد بعد التغيير 

مليون لاير سعودي  4اطي النظامي بمبلغ مليون لاير سعودي( على التوالي؛ وقد إنخفضت األرباح المبقاة واإلحتي
مليون لاير  323مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  74مليون لاير سعودي( وبمبلغ  258)الرصيد بعد التغيير 

مليون لاير سعودي  37مليون لاير سعودي( وبمبلغ  332مليون لاير سعودي )الرصيد بعد التغيير  25سعودي( وبمبلغ 
 مليون لاير سعودي(، على التوالي. 235التغيير )الرصيد بعد 

 
وانخفض صافي الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية بنهاية الربع األول، الربع الثاني، الربع الثالث، والربع الرابع للسنة 

بمبلغ مليون لاير سعودي ، و 73مليون لاير سعودي، وبمبلغ  73،3مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  4.7هـ بمبلغ  7436
مليون لاير سعودي ، على التوالي. ونتيجة للتغيرات، فقد تضمنت بنود قائمة الدخل بعد التغييرارتفاعا في تكلفة  7

مليون لاير سعودي( ولفترة الثالثة  345مليون لاير سعودي )الرصيد نهاية السنة بعد التغيير  76،4اإليرادات بمبلغ 
مليون لاير  2،4هـ ، بمبلغ  7436بع الثاني والربع الثالث والربع الرابع للسنة أشهر المنتهية بنهاية الربع األول والر

مليون لاير سعودي ، على  3،7مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  5مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  5،3سعودي ، وبمبلغ 
مليون  85،5السنة بعد التغيير مليون لاير سعودي )الرصيد نهاية  75التوالي؛ وكذلك ارتفاع في النفقات المالية بمبلغ 

هـ، 7436لاير سعودي( ولفترة الثالثة أشهر المنتهية بنهاية الربع األول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع للسنة 
مليون  3،3مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  5،7مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  5مليون لاير سعودي ، وبمبلغ  7،7بمبلغ 

 ودي، على التوالي.لاير سع
 

وتكون ربحية )خسارة( السهم لكل من الثالثة أشهر المنتهية في الربع األول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع 
( 3،736لاير سعودي للسهم، و) 3،330لاير سعودي للسهم ، و 3،373لاير سعودي للسهم ، و 3،756هـ  7436للسنة 

 والي.لاير سعودي للسهم ، على الت
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 )تتمة( ممتلكات واآلت ومعدات -77

 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 77-7 
 

 

 هـ7301

 

 

 محرم  7   

 

 

  إضافات      

 

المحول إلى إستثمار 

 في ممتلكات عقارية

 

المحول إلى ممتلكات 

 وآالت ومعدات

المحول إلى 

 عقارات تطويرية

 (.)إيضاح 

 

المحول إلى إستثمار 

 في شركة زميلة

 

 

  عادة تصنيفإ

 

 

  ربيع األول 03   

         

         التكلفة

 211323312375. -       -       (4.646.053) (77.767.848) -       333.764.377  6.547.207.700 عقارات تحت اإلنشاء

 .801297.250 -       -       465.285  (323132301) -       737.327.830  730.386.408 تكاليف قروض مرتبطة

 9372.012733 -       -       (776.535) (2201121.1) -       47.544.366  462.783.765 تكاليف اإلدارة واإلشراف على المشروع

 09.23182389 -       -       (43.323) (3122103) -       6.437.723  353.482.745 إستشارات هندسية وتصاميم مجسمات

 719231.2.35 -       -       642.777  -       -       35.383.707  730.053.728 أثاث وتجهيزات

 73327812171 -       -       (78.876) (312230) -       7.788.206  738.303.232 تسوية الموقع

 0028532353 -       -       (7.378) (.11230) -       343.084  33.554.376 أعمال هدم وترحيل المخلفات

 09233.2779 -       -       (73.277) (3302324) -       7.767.543  34.324.272 أتعاب مهنية وخدمات إستشارية مالية

 0525332131 -       -       (7.773) (13024.1) -       2.734.870  20.676.777 إستشارات فندقية

 83323812739 -       -       -       -       -       (72.278.226) 872.765.337 دفعات مقدمة للمقاولين

 58325852813 -       -       (4.465.735) (2311..224) -       72.338.656  283.528.770 أخرى

 0.637.230.382  433.852.872       - (.423.22012) (8.255.705)       -       - 3233.23902.31 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 لغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبا

 

 
 )تتمة( ممتلكات واآلت ومعدات -77

 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ )تتمة( 77-7 
 

 )معّدلة( هـ730.

 

 

 محرم  7   

 

 

  إضافات      

 

المحول إلى إستثمار 

 في ممتلكات عقارية

 

المحول إلى ممتلكات 

 وآالت ومعدات

المحول إلى 

 عقارات تطويرية

 (.)إيضاح 

 

المحول إلى إستثمار 

 في شركة زميلة

 

 

  إعادة تصنيف

 

 

  ربيع األول 53   

         

         التكلفة

 .1235320.3297 -       -       (40.334.474) -       -       307.500.733  7.386.774.257 عقارات تحت اإلنشاء

 15323302035 -       -       (0.603.435) -       -       83.240.022  640.886.855 تكاليف قروض مرتبطة

 33.2.332573 -       -       (2.405.384) -       -       38.377.024  473.882.670 تكاليف اإلدارة واإلشراف على المشروع

 01123832858 -       -       (877.570) -       -       73.833.753  368.364.254 إستشارات هندسية وتصاميم مجسمات

 79.23792331 -       -       (73.457.757) -       -       37.737.273  732.777.537 أثاث وتجهيزات

 77327792733 -       -       (370.867) -       -       7.625.030  772.830.352 تسوية الموقع

 0.273927.9 -       -       (737.884) -       -       -       36.273.340 أعمال هدم وترحيل المخلفات

 0.230.2335 -       -       (387.328) -       -       2.434.532  34.470.288 أتعاب مهنية وخدمات إستشارية مالية

 5321732839 -       -       (44.657) -       -       287.863  20.473.636 إستشارات فندقية

 72330218.2.05 -       -       -       -       -       66.554.648  7.327.237.084 دفعات مقدمة للمقاولين

 57727992351 -       -       (73.786.673) -       -       42.743.233  770.237.437 أخرى

 73.367.728.322  677.373.754       -       - (86.574.063)       -       - 732.95255.2570 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 قرض قصير األجل -75
 

دوارة لإلستخدام العام بحد تسهيالت مرابحة  ةاقيإتفهـ 7437ربيع األول  33كما في قصير األجل  ضمثل القري 
 33 كما فيبلغ الرصيد المستخدم من الحد اإلئتماني للقرض قصير األجل مليون لاير سعودي.  033إئتماني قدره 

كما في يمثل القرض قصير األجل . (27)أنظر اإليضاح رقم مليون لاير سعودي  842هـ مبلغ 7437 ربيع األول
 484تسهيالت مرابحة دوارة لتمويل المرحلة الرابعة من المشروع بحد إئتماني قدره هـ 7436ربيع األول  20

 ربيع األول 20كما في بلغ الرصيد المستخدم من الحد اإلئتماني للقرض قصير األجل مليون لاير سعودي. 
. مة من الشركةالقرض قصير األجل مضمون بسندات ألمر مقد اإن هذ ،مليون لاير سعودي 463هـ مبلغ 7436

يتم إحتساب نفقات التمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق السعودي، والتي تعتمد أساساً على معدالت 
 العمولة السائدة بين البنوك السعودية.

 
 مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية -70

 
 ربيع األول: 20/ 33فيما يلي مطلوبات اإليجار في  73-7 

 
  )معّدلة( هـ7436    هـ7301   
 

 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
 
 1832013273. 

 
 873.677.737 

 (377.203.386) (535288.2933) نفقات تمويلية

 532.378.657  33.23802.35  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 
 مالية في قائمة المركزالمالي على النحو التالي:ربيع األول تعرض مطلوبات مقابل إيجارات رأس 20/ 33في  

 
  )معّدلة( هـ7436    هـ7301   
   

 6.702.775 772.932.53 الجزء المتداول
 405.526.536 38328502310 الجزء غير المتداول

 33.23802.35 532.378.657 
 

 :ربيع األول 20/ 33في كما فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار  73-2 
 
  )معّدلة( هـ7436    هـ7301   
   

 76.433.436 -       هـ7436
 37.365.574 5029532783 هـ7437
 37.365.574 0720.92913 هـ7438

 37.365.574 0720.92913 هـ7430

 37.365.574 0720.92913 هـ7443

 677.746.335 1721332533. هـ وما بعدها7447

 1832013273. 873.677.737 
 

تقريباً للسنة ويتوقع أن تزيد  ٪4ن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تم خصمها بمعدل فائدة فعلي بحوالي إ 
المطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية خالل العام عند انتهاء تنفيذ أعمال بناء المرحلة الثالثة من نظام التبريد )أنظر 

 (.ب22اإليضاح رقم 
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 المالية األولية  إيضاحات حول القوائم

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 قروض طويلة األجل -73
  

 إيضاح
 ربيع األول  03

  هـ7301  
 ربيع األول  20
  هـ7436  

 3.333.333.333  0233323332333  7-74 حكوميقرض 

  4.346.254.643  -       2-74 مسدد -القرض المجمع 

 -       3233323332333  3-74 مليار لاير سعودي 4 –قرض من بنك محلي 

 -       -       4-74 مليار لاير سعودي 2  -قرض من بنك محلي 

 -       7283323032585  5-74 (2) القرض المجمع

   8283323032585  7.346.254.643 

  236.240.000  07325382005   عموالت مصرفية مستحقة للقرض الحكومي

 ناقصاً: الجزء المتداول من القرض الحكومي 

 المدرج ضمن المطلوبات المتداولة  

74-7  

(.9323332333) 

 

(653.333.333)  

   829932.312.73  6.632.534.630  

 

 قرض حكومي 73-7

 

مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل عمر، تم سحب  3هة حكومية على قرض قيمته تنص اإلتفاقية المبرمة مع ج

مبلغه بالكامل خالل السنوات الماضية. حصلت الشركة على موافقة الجهة الحكومية على تأجيل بداية سداد القرض 

ال يخضع القرض سنوات.  4وعمولته المصرفية وعمولة فترة السماح لمدة سنتين إضافيتين لتصبح فترة السماح 

لنفقات تمويل وفقاً ألسعار معدل الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية. يستحق سداد القرض ويحمل 

هـ(. 7437ربيع األول  27)الموافق  2376يناير  7عمولته المستحقة على ستة أقساط سنوية ميالدية تبدأ من 

لم تقم الشركة بسداد القسط األول  (.77متر مربع )إيضاح  33.677القرض مضمون برهن قطع أراضي مساحتها 

يناير  7هـ )الموافق 7437ربيع األول  27مليون لاير سعودي والذي استحق سداده في  653من القرض والبالغ 

م(. وفقا لشروط اتفاقية القرض، فإن للجهة المقرضة في حالة تعثر الشركة عن سداد مبلغ القرض استخدام 2376

قها في استعادة رصيد القرض من خالل التصرف باألراضي المرهونة و ذلك دون الحاجة إلى الحصول على ح

موافقة مسبقة من قبل الشركة. لم تقم إدارة الشركة بتقييم ما إذا كان عدم سداد القسط األول من القرض يعتبر تعثراً 

اتفاقيات قروض أخرى حصلت عليها الشركة من بسداد القرض و ما قد ينتج من تعثرات مزدوجة مشار إليها في 

 .مقرضين آخرين

 

 مسدد –القرض المجمع  73-5
 

( مع مجموعة بنوك سعودية 2372يوليو  25هـ )الموافق 7433ذو الحجة  6وقعت إدارة الشركة في 
 5مقداره  )"المجموعة"( اتفاقية قــــرض مجمع إسالمي بطريقة اإلجارة تقوم بموجبها المجموعة بمنح قــــرض

مليار لاير سعودي يخصص الستكمال تنفيذ المرحلة األولى من مشروع الشركة الرئيسي )"جبل عمر"( بمدة تمويل 
ذي الحجة  28سنوات، حيث يسدد القرض على أقساط ربع سنوية إبتداءاً من  4سنة مع فترة سماح قدرها  72

عموالت مصرفية سنوية تساوي معدل الفائدة  (. يستحق على مبلغ القرض2376سبتمبر  33هـ )الموافق 7437
يوماً تسدد على دفعات ربع سنوية من بداية استالم دفعات  363السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية لمدة 

ذو الحجة  33مليون لاير سعودي ) 4.346هـ مبلغ 7436ربيع الثاني  74القرض. بلغ رصيد القرض كما في 
 ون لاير سعودي( كجزء من قيمة القرض المجمع. وقد قدمت الشركة الضمانات التالية:ملي 4.346هـ 7435
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 ة()تتم قروض طويلة األجل -73
 

 )تتمة( مسدد –القرض المجمع  73-5
 
مليون لاير سعودي كمبالغ محتجزة لصالح استكمال  653أودعت الشركة لدى أحد بنوك المجموعة مبلغ  •

 هـ.7436ربيع الثاني  74المـرحـلــة األولى بمـوجـب إتـفـاقـيات القرض المـجـمـع كما في 
كة المبالغ المستلمة مـــن إيجــار المحالت التجارية بموجب إتفاقيات القرض المجمع، أودعــت الشر •

ربيع  74مليون لاير سعودي كما في  087والتحصيالت المقدمة من عمالء العقارات التطويرية والبالغة 
 هـ كمبالغ محتجزة لدى أحد بنوك المجموعة.7436الثاني 

متر مربع )إيضاح  04.665احتها احتفظ أحد البنوك في المجموعة بصكوك ملكية أراضي في المشروع مس •
77.) 

 مليار لاير سعودي. 5وقعت الشركة على سندين ألمر لصالح أحد البنوك بالمجموعة بمبلغ إجمالي  •
نقلت الشركة حق االنتفاع الحالي والمستقبلي لمجموعة من بوالص التأمين المصدرة ألمر الشركة لصالح أحد  •

 البنوك في المجموعة.
حق االنتفاع من الضمانات المقدمة من أحد مقاولي مشروع جبل عمر لصالح الشركة بمبلغ نقلت الشركة  •

 مليون لاير سعودي لصالح أحد بنوك المجموعة. 237
 

كما أبرمت الشركة اتفاقيتي تحوط لمقابلة أسعار العمولة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية للشركة والناتجة عن 
 (.76هيالت القرض المجمع )إيضاح التغير في سعر العمولة على تس

 
 .3-74تم سداد هذا القرض كما هو مبين في إيضاح رقم 

 
 مليار لاير سعودي  3 –قرض من بنك محلي  73-0

 
م( اتفاقية تمويل إسالمي مع بنك 2375فبراير  4هـ )الموافق 7436ربيع الثاني  75وقعت إدارة الشركة بتاريخ 

 سعودي بموجبها يمول البنك الشركة بمبلغ أربعة مليار لاير سعودي لسداد محلي تجاري بقيمة أربعة مليار لاير
( وهو ما يسمى بعملية إعادة 2-74ما تم سحبه من القرض المجمع الخاص بتمويل المرحلة األولى )إيضاح 

 لاير سعودي من 46.254.643تمويل على أساسها تم سداد كامل قيمة القرض المجمع وتغطية الفرق البالغ 
المبالغ المحتجزة. تم نقل رصيد المبالغ المحتجزة الى البنك وتم تصنيفها من قبل الشركة ضمن موجودات متداولة 
نتيجة هذه االتفاقية مع اإلبقاء على اتفاقيتي التحوط. علماً أن اتفاقية إعادة التمويل وقعت مع البنك بالشروط 

 والمزايا التالية: 
 
 وات بدال من سنتين.فترة السماح ستكون ثالث سن •
 سنوات للقرض السابق. 8سنة بدال من  72ستكون فترة السداد  •
إمكانية توزيع أرباح على المساهمين في حال توفر فائض في إيرادات الشركة عن األقساط الملتزمة بها  •

 تجاه البنك.
 تخفيض العمولة. •
 ى من المشروع والمسلمة حاليا للبنوك.استعادة صكوك العقارات الواقعة خارج مناطق المرحلة األول •
 تخفيض الرسوم اإلدارية نتيجة التعامل مع بنك واحد عوضاً عن ستة بنوك. •
( وتبلغ S1,S2,N2,N3علماً بأن هذا التمويل مخصص لتغطية تكاليف إنشاء المرحلة األولى من المشروع ) •

نوات وسيبدأ التسديد اعتباراً من شهر سنة من ضمنها فترة سماح قدرها ثالث س 75مدة إعادة التمويل 
 م. 2377سبتمبر 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 )تتمة( قروض طويلة األجل -73
 

 )تتمة(مليار لاير سعودي  3 –قرض من بنك محلي  73-0
 

قدمت الشركة ضمانات عبارة عن أراضي المرحلة األولى من مشروع الشركة بمكة المكرمة وسند ألمر وسيتم 
سداد هذا التمويل من العوائد المتوقعة للفنادق الخمسة )عشرة أبراج( الواقعة بالمرحلة األولى إضافة الى إيرادات 

 بعض الوحدات السكنية بالمرحلة األولى.تأجير السوق التجاري ، وبيع 
 

 مليار لاير سعودي 5 –قرض من بنك محلي  73-3
 

م(  اتفاقية تمويل إسالمي طويل 2375مايو  77هـ )الموافق  7436رجب  28وقعت إدارة الشركة بتاريخ 
مرحلة الثانية مليار لاير سعودي مع بنكين محليين وسيستخدم هذا القرض في استكمال بناء ال 2األجل بقيمة 

(S4) و(S3) ع الشركة. يتم إحتساب نفقات التمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق ومن مشر
 السعودي، والتي تعتمد أساساً على معدالت العمولة السائدة بين البنوك السعودية. 

 
 وقد قدمت الشركة مقابل هذا القرض الضمانات التالية:

 (.S3و S4ي المرحلة الثانية )الرهن السلبي لصكوك أراض  •
 تجيير عقود إيجار المحالت التجارية الخاصة بالمرحلة الثانية.  •
 رهن الحسابات البنكية الخاصة بالمرحلة الثانية. •
 تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمرحلة الثانية.  •
 التنازل عن خطابات الضمان المقدمة من مقاول المرحلة الثانية.  •
 ل في اتفاقية مباشرة مع المقاول ومشغلي الفنادق بالمرحلة الثانية. الدخو  •
 سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.  •
 

 مليار لاير سعودي 8 –( 5القرض المجمع ) 73-9
 

م( اتفاقية قرض مجمع إسالمي بنظام 2375سبتمبر  76هـ )الموافق  7436الحجة  يذ 3وقعت الشركة بتاريخ 
م هذا القرض المجمع في استخدتم إمليار لاير سعودي مع بنكين محليين. و 8مية بحد إئتماني قدره اإلجارة اإلسال

سداد جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمرحلة الثانية والرابعة المتمثلة في القرض من بنك محلي بحد إئتماني 
( باإلضافة إلى إستكمال بناء 72يضاح ( وإلتزام آخر قصير األجل )إ4-74مليار لاير سعودي )إيضاح  2قدره 

المرحلة الثانية والرابعة ، وكذلك تنفيذ المرحلة الخامسة. يتم إحتساب نفقات التمويل على أساس المعدالت السائدة 
 4بين البنوك السعودية. ستكون مدة التمويل اثنتي عشرة سنة من تاريخ توقيع االتفاقية مع فترة سماح قدرها 

 ت الشركة مقابل هذا القرض الضمانات التالية:سنوات. وقد قدم
 
 الرهن السلبي لصكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله. •
 تجيير عقود اإليجار الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. •
 رهن الحسابات البنكية الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. •
 تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. •
 التنازل عن خطابات الضمان المقدمة من مقاولي المراحل المذكورة أعاله. •
 الدخول في اتفاقية مباشرة مع مقاولي المراحل المذكورة أعاله. •
 سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك. •
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 

 مطلوبات غير متداولة أخرى -79

 

 ربيع األول  03 
  هـ7301  

 ربيع األول  20
  هـ7436  

 

 الجزء الغير متداول من ضمانات حسن تنفيذ   

 

57.23532139 

 

233.730.670 

  6.278.375 29552853. تأمينات مستردة 

 555233129.3 230.027.004  

 

، وسوف يتم استرداد المبالغ في المنطقة التجاريةتمثل التأمينات المستردة المبالغ المدفوعة من قبل المستأجرين  

  .طبقاً لشروط العقد عدم االستمرار في االستئجارفي حالة  أوالمدفوعة من قبل المستأجرين عند نهاية فترة العقد 

 
 لية مشتقةأدوات ما -.7

 
( عقدين لمقايضة أسعار العمولة مع 2373مارس  70هـ )الموافق 7434جمادى األولى  7أبرمت الشركة في 

بنكين تجاريين محليين لتغطية الشركة من مخاطر التقلبات العكسية المستقبلية في أسعار العمولة والناتجة عن 
 0مليون لاير سعودي لمدة  7.083( بمبلغ 74 التغير في سعر العمولة على جزء من القرض المجمع )ايضاح

سنوياً. تم تصنيف عقدي المقايضة من قبل الشركة كتحوط لمخاطر  ٪3،34سنوات و سعر عمولة ثابتة بنسبة 
 التدفقات النقدية.

 
، قامت إدارة الشركة  بإعادة تمويل القرض المجمع واستبداله بقرض طويل األجل 3-74كما هو مبين في إيضاح 

نك تجاري محلي. واستعانت إدارة الشركة بطرف ثالث لتقييم فاعلية التحوط على قرض طويل األجل مع ب
 وخلصت إلى استمرار فاعلية هذا التحوط.

 
 القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية باإلضافة إلى مبالغ العقود كانت على النحو التالي:

 

  

 مبلغ العقود

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 يمة العادلة السلبيةالق

    

 (5..793809) -       79.5393339333 هـ7301ربيع األول  03

 (1022.312.14) -       122.424442444 هـ1331ربيع األول  22
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 لغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبا

 

 

 رأس المال -71

 

حصة  020.433.333من هـ 7436ربيع األول  20هـ و7437ربيع األول  33يتكون رأس مال الشركة كما في  

 لاير سعودي للحصة الواحدة كما يلي: 73بقيمة 

 

 ربيع األول  03 

  هـ7301  

 ربيع األول  20

  هـ7436  

  4.504.333.333 3293323332333 تاب عامقيمة أسهم اكت

 4.343.435.353 3203323092393 قيمة أسهم عينية لقاء أراض وتكاليف أخرى

  350.564.053 09329.32393 قيمة أسهم نقدية مصدرة 

 3253323332333 0.204.333.333  

 

 )"شركة مكة"( –ة سعودية شركة مساهم –لشركة مكة لإلنشاء والتعمير  ٪77،4إن الشركة مملوكة بنسبة  

مساهمة عامة  ٪88،6تمثل قيمة عقارات جاري العمل على نقل ملكيتها إلى الشركة( ، وبنسبة  ٪7،3)تشمل 

 ومساهمين آخرين.

 

وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام األساسي للشركة فإن األسهم النقدية المصدرة تمثل األرصدة النقدية  

من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير لقاء عقارات لم يقم مالكها باستكمال وثائقهم الشرعية والنظامية المودعة 

 . تلك الوثائقوسيتم التنازل عن األسهم أوالً بأول عند استكمال 

 

 إيرادات -78

 للثالثة أشهر المنتهية في   

  

 ربيع األول    03  

  هـ7301  

 ربيع األول  .0  

  هـ.730  

    

 13220442444 7790339333  بيع عقارات تطويرية

 3123042324 0895009733  تأجير مراكز تجارية

  2322402210 8190189.33  إيرادات فندقية

  73398359333 23221012400  
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةشهر المنتهيالثالثة أ ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 والضريبة أمور تتعلق بالزكاة -73
 

 مخصص الزكاة 73-7 

  هـ.730      هـ7301      
    
 2323312311 07915.9010  محرم 1

  022322213 0390.59033  مخصص

  34211.20.4 8.93519.70  األول ربيع 22/ 34

 
هـ وعن 7428شوال  75هـ الى 7427رمضان  23أصدرت المصلحة الربط الزكوي عن الفترة من  ()أ

مبلغ إلتزام إضافي بهـ ب7433هـ وعن عام 7420ذي الحجة  33هـ إلى 7428شوال  76الفترة من 

لجنة االعتراض االبتدائية مؤيداً مليون لاير سعودي، وقد اعترضت الشركة وصـــدر قــرار  33.7

مليون  20.7للمصلحة، وعليه قدمت الشركة استئنافا الى اللجنة االستئنافية وقدمت ضمانا بنكيا بقيمة 

 (. 74لاير سعودي )إيضاح 

 

ذي  20صدر كذلك ربط من قبل مصلحة الزكاة والدخل فيما يتعلق بضريبة االستقطاع عن الفترة من   ()ب

مليون لاير سعودي وتم تقديم اعتراض من قبل  72هـ بمبلغ 7433ذي الحجة  33ـ إلى ه7426القعدة 

مليون لاير سعودي  8الشركة. صدر قرار لجنة االعتراض االبتدائية لصالح المصلحة وتم تسديد مبلغ 

ر صدمليون لاير سعودي.  2.8مع االستئناف لدى اللجنة االستئنافية وقدمت الشركة ضمانا بنكيا بقيمة 

قدم أي إعتراض. ولم تقرار اللجنة اإلستئنافية مؤيداً لقرار اللجنة اإلبتدائية ووافقت الشركة على القرار 

 مان البنكي.ضإن الشركة اآلن في طور عمل اإلجراءات الالزمة لسداد اإللتزام وإطالق ال

 

هـ بزكاة  7433هـ إلى  7437هـ، قامت المصلحة بزيادة الربط للسنوات من  7435خالل عام  ()ج

 مليون لاير سعودي. وقد اعترضت الشركة على هذه الربوط. 23.8وضريبة استقطاع إضافية بقيمة 

 

هـ وحصلت على 7434هـ و7435قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنتين المنتهيتين في ذي الحجة  ()د

 مذكورة أعاله.شهادة زكاة مقيدة. لم تنهي المصلحة مراجعة إقرارت الشركة للسنوات ال

 

وسداد اإللتزام هـ 7436في ذي الحجة  ةالمنتهي ةقرار الزكوي للسنفي طور تقديم اإلالشركة  إن (هـ)

 المطلوب.

 

 بحية السهم للفترة)خسارة(/ ر -53
 

ربيع  20و هـ7437ربيع األول  33ربحية السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في )خسارة(/ تم إحتساب  

لكل فترة  )الخسارة(/ الدخلالدخل من العمليات وصافي )الخسارة(/ عن طريق قسمة  هـ7436األول 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل كل فترة.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 
 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة -57

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 57-7 

 
ربيع األول  33تتلخص أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم وهـ 7436ربيع األول  20هـ و7437
 المالية األولية كما يلي:

 
  هـ7436        هـ7301       الطرف ذو العالقة 
    

 -       08523332333 بنك البالد قرض من بنك محلي

 8.376.773 7927732530 شركة تبريد المنطقة المركزية إمدادات تبريد

  7.837.833 72.372878 موظفي اإلدارة العليا مزايا موظفي اإلدارة العليارواتب و

  7.367.572 723002.90 عضو مجلس إدارة إيرادات من تأجير محالت تجارية

 633.333 372803. عضو مجلس إدارة خدمات إستشارية

 50.723 .1253. شركة مكة خدمات فندقية من أحد المساهمين

  45.333 -       عضو مجلس إدارة مجلس اإلدارةبدل حضور إجتماعات 

 

أقيم مقر الشركة على أرض مملوكة لرئيس مجلس اإلدارة السابق حيث منح حق استخدام هذه األرض 

 هـ.7436للشركة بدون مقابل خالل 

 

 مطلوب من طرف ذي عالقة 57-5

  هـ7436        هـ7301        

 -       9323332333  شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 5.356.302 .820032.8  مصنع الطازج للصناعات الغذائية

 -       923992133  شركة تبريد المنطقة المركزية

 -       .03207  شركة جبل خندمة

  .32053213. 5.356.302 

 

 مطلوب ألطراف ذات عالقة 57-0
  هـ7436        هـ7301        

 77.874.073 -        شركة تبريد المنطقة المركزية
 633.333 -        مكتب أبنية لإلستثمارات الهندسية

 803.243 3952773  أخرى

  3952773 73.365.753 
 

مليون لاير سعودي من بنك تجاري محلي ذي عالقة. )أنظر  842لدى الشركة قرض قصير األجل بمبلغ  

 (.72اإليضاح رقم 
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 شركة جبل عمر للتطوير
 ة سعودية()شركة مساهم

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( هـ7301ربيع األول  03في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 

 محتملة وتعهداتإلتزامات  -55

 

ربيع  33روع جبل عمر كما في بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي أبرمتها الشركة بخصوص مش ()أ

مليون لاير  77.478هـ: 7436 ربيع األول 20مليون لاير سعودي ) 78.670هـ 7437األول 

 ربيع األول 33سعودي( وبلغت تكاليف األعمال الرأسمالية التي تم إنفاقها على المشروع حتى 

 73.084غ هـ: مبل7436 ربيع األول 20مليون لاير سعودي )حتى  74.227هـ مبلغ 7437

 مليون لاير سعودي(.

 

 زميلة، شركة ،"(تبريد شركة)" المركزية المنطقة تبريد شركة مع"( االتفاقية)" اتفاقية لدى الشركة )ب(

. تتوقع إدارة "(التبريد نظام)" المنطقة تبريد نظام صيانة المرحلة الثالثة من و تشغيل و لبناء

هـ 7437ء المرحلة الثالثة من نظام التبريد خالل عام الشركة أن يتم االنتهاء من تنفيذ أعمال بنا

 787رأسمالي بمبلغ  بإيجار مقتناة كموجودات التبريد بنظام المتعلقة الترتيبات بتسجيل وستقوم

 مليون لاير سعودي.

 

هـ أستلمت الشركة خطاب من شركة مكة لإلنشاء والتعمير لتعويضها عن 7433خالل عام  (ج)

مليون لاير سعودي  237ات مقدمة لشركة جبل عمر منذ التأسيس بمبلغ خدمات تمويلية وضمان

وفي ظل عدم وجود إتفاقية تحكم العالقة بين األطراف فيما يخص الخدمات التمويلية والضمانات، 

فقد فوض أعضاء مجلس اإلدارة لجنة داخلية لتحديد المبلغ الذي يتناسب مع مبدأ اإلحسان في 

كة لإلنشاء والتعمير وعرض ما يتوصل إليه على الجمعية العمومية القضاء لدفعه إلى شركة م

 الحقاً للحصول على موافقتها.

 

 20،7هـ ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 7437 ربيع األول 33لدى الشركة، كما في  (د)

من  ٪53مليون لاير سعودي مقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل مقابل الربط الزكوي. لقد تم حجز 

 (.70مبلغ الضمان )إيضاح 

 

 2،8هـ ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 7437ربيع األول  33لدى الشركة، كما في  (هـ)

 20لاير سعودي مقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل مقابل ربط ضريبة االستقطاع للفترة من مليون 

ي طور عمل اإلجراءات الالزمة إن الشركة فهـ. 7433ذو الحجة  33هـ حتى 7426ذو القعدة 

 (.70)إيضاح  إلطالق الضمان البنكي

 

مليون  7هـ ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 7437ربيع األول  33لدى الشركة، كما في  (و)

لاير سعودي مقدم إلى وزارة الداخلية مقابل حصول الشركة على ترخيص لمزاولة نشاط الحراسة 

 اصة.األمنية المدنية الخ

 

مليون  330إستلمت الشركة خطاب مطالبة من أحد مقاولي المشروع بالتكاليف اإلضافية والبالغة  (ز)

 لاير سعودي. وال تزال الشركة تنظر في صحة حق المقاول في هذه المطالبة.

 


