شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية األولية (غري مراجعة)
كما يف  29مجادي الثاني 1437هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية األولية (غري مراجعة)
كما يف  29مجادي الثاني 1437هـ

احملتويات
تقرير الفحص احملدود ل ارراي ا ااسباتا
قائمة اارركز اارالا
قائمة الدودخل
قائمة التدودفقا النقدودية

الصفحة
2
 3ــ 4
5
 6ــ 7

قائمة التغريا يف حقوق اارباهمني

8

إيضاحا حول القوائم اارالية األ لية

 9ــ 25

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي (غري مراجعة)
كما يف  29مجادي الثاني 1437هـ
1437هـ
(غري مراجعة)
إيضاح ريال سعودي
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقدودية أرصدودة لدودى البنوك
مبالغ حمتجزة ـ اجلزء اارتدودا ل
ذمم مدودينة مويولا أخرى
خمز ن
عقارا تغرض التطوير البيع
إمجالي املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
مبالغ حمتجزة ـ اجلزء غري اارتدودا ل
لف ا مقدودمة لب ض اارؤسبني
استثمارا يف ممتلكا عقارية
استثمار يف شركة زميلة
ممتلكا اآل م دودا

4
5

إمجالي املوجودات غري املتداولة
إمجالي املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة
ذمم لائنة مطلوتا أخرى
قر ض قصرية األيل
مطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية ـ اجلزء اارتدودا ل
اجلزء اارتدودا ل من قرض حكوما
زكاة مبتحقة

6
7

إمجالي املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
مطلوتا غري متدودا لة أخرى
مطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية
قر ض تبهيال أليل
أل ا مالية مشتقة حتوط
مكافأة نهاية اخلدودمة للموظفني

6
7

إمجالي غري املطلوبات املتداولة
إمجالي املطلوبات

281,634,915
425,746,309
146,956,203
2,280,959
279,909,350
ـــــــــــــــــــــــــ
1,136,527,736
ـــــــــــــــــــــــــ

211,545,029
1,093,261,608
117,633,053
1,038,886
75,590,350
ـــــــــــــــــــــــــ
1,499,068,926
ـــــــــــــــــــــــــ

342,590,000
314,831,899
550,099,769
50,331,671
18,459,266,309
ـــــــــــــــــــــــــ
19,717,119,648
ـــــــــــــــــــــــــ
20,853,647,384
═══════

ــ
300,688,183
375,254,146
50,218,539
16,719,222,648
ـــــــــــــــــــــــــ
17,445,383,516
ـــــــــــــــــــــــــ
18,944,452,442
═══════

843,067,264
ــ
11,776,967
ــ
24,298,240
ـــــــــــــــــــــــــ
879,142,471
ـــــــــــــــــــــــــ

1,308,639,377
460,000,000
8,978,465
650,000,000
16,727,341
ـــــــــــــــــــــــــ
2,444,345,183
ـــــــــــــــــــــــــ

234,899,402
481,839,618
9,869,027,810
56,525,816
9,445,649
ـــــــــــــــــــــــــ
10,651,738,295
ـــــــــــــــــــــــــ
11,530,880,766
ـــــــــــــــــــــــــ

18,729,418
492,645,661
6,364,645,025
143,872,140
7,008,613
ـــــــــــــــــــــــــ
7,026,900,857
ـــــــــــــــــــــــــ
9,471,246,040
ـــــــــــــــــــــــــ

تشكل اإليضاحا ااررفقة من  1إىل  17يزءاً من هذه القوائم اارالية األ لية غري اارراي ة0
-3-

(م دودلة)
1436هـ
(غري مراي ة)
ريال س ولي

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادي الثاني 1437هـ
1437هـ
(غري مراجعة)
إيضاح ريال سعودي
حقوق املساهمني
رأس اارال
احتياطا نظاما
إحتياطا حتوط
أرتاح مبقاة

9
10

إمجالي حقوق املساهمني
إمجالي املطلوبات وحقوق املساهمني

9,294,000,000
20,479,314
()56,525,816
64,813,120
ـــــــــــــــــــــــــ
9,322,766,618
ـــــــــــــــــــــــــ
20,853,647,384
════════
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(م دودلة)
1436هـ
(غري مراي ة)
ريال س ولي
9,294,000,000
32,307,854
()143,872,140
290,770,688
ـــــــــــــــــــــــــ
9,473,206,402
ـــــــــــــــــــــــــ
18,944,452,442
════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  29مجادى الثاني 1437هـ

إيضاح
االيرالا
تكلفة االيرالا
إمجالي دخل
املصاريف
عمومية الارية
تيع توزيع
خمصص ليون مشكوك يف حتصيلها
إمجالي املصاريف
صافى (اخلسارة) /الدخل من
العمليات الرئيسية
حصة الشركة يف نتائج شركة زميلة
إيرالا أخرى
اعباء متويل
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
صايف (اخلسارة) /الدخل للفرتة
(خسارة) /رحبية السهم (إيضاح )12
من صايف (اخلبارة) /الدودخل من
ال مليا الرئيبية
من صايف (اخلبارة) /الدودخل للفرتة
اارتوسط اارريح ل دودل األسهم ال الية
القائمة يف نهاية الفرتة

11

لفرتة الثالثة أشهر اارنتهية يف
(م دودلة)
 29مجادي الثاني  30مجالي الثانا
1436هـ
1437هـ
(غري مراي ة)
(غري مراجعة)
ريال س ـولي
ريال سعـودي

لفرتة البتة أشهر اارنتهية يف
(م دودلة)
 29مجادي الثاني  30مجالي الثانا
1436هـ
1437هـ
(غري مراي ة)
(غري مراجعة)
ريال س ـولي
ريال سعـودي

100,801,267
()83,455,171
ـــــــــــــــــــــ
17,346,096
ـــــــــــــــــــــ

234,947,527
()94,365,442
ـــــــــــــــــــــ
140,582,085
ـــــــــــــــــــــ

474,103,582
205,309,307
()164,130,201( )179,514,048
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
309,973,381
25,795,259
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

()29,817,084
()794,800
8,081,208
ـــــــــــــــــــــ
()22,530,676
ـــــــــــــــــــــ

()24,213,846
()3,711,299
()31,996,776
ـــــــــــــــــــــ
()59,921,921
ـــــــــــــــــــــ

()40,155,641
()51,054,697
()4,532,212
()1,341,500
ــ
()31,996,776
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
()76,684,629
()52,396,197
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

()5,184,580

80,660,164

()26,600,938

()589,147
895,669
()39,115,799
ـــــــــــــــــــــ
()43,993,857

12,873
205,000
()5,037,706
ـــــــــــــــــــــ
75,840,331

()243,947
1,868,823
614,342
1,922,602
()6,726,174
()72,392,940
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
226,932,973
()95,202,453

ـــــــــــــــــــــ
()43,993,857
══════

()10,795,077
ـــــــــــــــــــــ
65,045,254
══════

()16,727,341
()24,298,240
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
210,205,632
()119,500,693
═══════ ═══════

()0,01
══════
()0,05
══════

0,09
══════
0,07
══════

()0,03
═══════
()0,13
═══════

0,25
═══════
0,23
═══════

929,400,000
══════

929,400,000
══════

929,400,000
═══════

929,400,000
═══════

ــ
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233,288,752

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  29مجادى الثاني 1437هـ
فرتة الستة أشهر املنتهية يف
 29مجادي الثاني 1437هـ
(غري مراجعة)
ريال سعـودي

(م دودلة)
 30مجالي الثانا 1436هـ
(غري مراي ة)
ريال س ـولي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلية
صايف (اخلبارة) /الدودخل للفرتة قبل الزكاة
ت دوديال للبنول التالية:
خمصص زكاة
استهالك ممتلكا اآل م دودا
استهالك استثمارا يف ممتلكا عقارية
خمصص ليون مشكوك يف حتصيلها
مكافأة نهاية اخلدودمة للموظفني ،صايف
حصة الشركة يف صايف (لخل) /خبارة شركا زميلة
خبارة تيع ممتلكا اآل م دودا
اعباء مالية
التغريا يف اارويولا اارطلوتا التشغيلية:
ذمم مدودينة مويولا أخرى
خمز ن
عقارا تغرض التطوير البيع
ذمم لائنة مطلوتا أخرى

()119,500,693

210,205,632

24,298,240
55,644,822
18,313,551
ــ
2,207,565
()1,868,823
494,798
72,392,940

16,727,341
31,714,818
12,217,787
31,996,776
1,814,038
243,947
ــ

6,726,174

()44,429,728
1,303,809
7,767,140
()144,018,640

()38,460,253
()210,241
81,642,868
()84,522,423

النقدود (ااربتخدودم يف) /من ال مليا
زكاة مدودفوعة
اعباء مالية مدودفوعة

()127,395,019
()31,789,373
()67,701,476

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكا اآل م دودا
متحصال تيع ممتلكا اآل م دودا
شراء إستثمارا يف ممتلكا عقارية

ـــــــــــــــــــــــــ
()226,885,868
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
238,633,974
ـــــــــــــــــــــــــ

()1,217,452,857
100,000
ــ

()1,293,807,235
ــ
()197,114

صايف النقدود (ااربتخدودم يف) /من االنشطة التشغيلية

270,096,464
()24,736,316
()6,726,174

صايف النقدود ااربتخدودم يف االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــ
()1,217,352,857

ـــــــــــــــــــــــــ

االنشطة التمويلية
مبالغ نقدودية مبتلمة (حمتجزة)
سدودال مطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية
سدودال يزء من القرض اجملمع
صايف التغري يف لف ا مقدودمة لب ض اارؤسبني
صايف حركة قر ض طويلة األيل
سدودال قر ض قصرية األيل

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

14,840,084
()5,706,515
ــ
45,006
2,069,703,293
()721,901,988

352,481,066
()3,401,290
()46,254,639
()7,708,930
()60,000,000
ــ

صايف النقدود ااربتخدودم يف األنشطة التمويلية

1,356,979,880

النقص يف النقدية وأرصدة لدي البنوك
النقدودية أرصدودة لدودي البنوك كما يف تدوداية الفرتة

()87,258,845
368,893,760

النقدية وأرصدة لدي البنوك كما يف نهاية الفرتة

281,634,915
═════════

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
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()1,294,004,349

235,116,207

()820,254,168
1,031,799,197

211,545,029
═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  29مجادى الثاني 1437هـ
فرتة الستة أشهر املنتهية يف
 29مجادي الثاني 1437هـ
(غري مراجعة)
ريال سعـودي

بيان بأهم املعامالت غري النقدية:
إطفاء نفقا مالية مؤيلة مرمسلة كجزء من األعمال الرأمسالية حتت
التنفيذ
التغري يف القيمة ال اللة لألل ا اارالية اارشتقة اارقيدودة ضمن حقوق
اارباهمني
عقارا تغرض التطوير البيع حمولة من ممتلكا

آال

م دودا

سدودال يزء من القرض اجملمع عن طريق اعالة متويل من تنك حملا
جتاري
إضافة نظام تربيدود اارنطقة اارت لق مبطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية

5,360,364
════════

6,577,946
════════

56,220,488
════════
140,620,666
════════

40,938,667
════════
123,085,051
════════

ــ
════════
ــ
════════

4,000,000,000
════════
505,025,418
════════

تشكل اإليضاحا ااررفقة من  1إىل  17يزءاً من هذه القوائم اارالية األ لية غري اارراي ة0
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(م دودلة)
 30مجالي الثانا 1436هـ
(غري مراي ة)
ريال س ـولي

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  29مجادى الثاني 1437هـ

احتياطا حتوط
ريال س ـــولي

أرتــاح مبقـــاة
ريال س ـــولي

امجالا حقوق
اارباهمني
ريال س ـــولي

20,479,314 9,294,000,000
ــ
ــ
ــ
ــ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
20,479,314 9,294,000,000
═══════ ══════

()112,746,304
ــ
56,220,488
ــــــــــــــــــــــ
()56,525,816
══════

184,313,813
()119,500,693
ــ
ــــــــــــــــــــــ
64,813,120
══════

9,386,046,823
()119,500,693
56,220,488
ـــــــــــــــــــــــــ
9,322,766,618
═══════

11,287,291 9,294,000,000
ــ
ــ
21,020,563
ــ
ــ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
32,307,854 9,294,000,000
═══════ ══════

()102,933,473
ــ
ــ
()40,938,667
ــــــــــــــــــــــ
()143,872,140
══════

101,585,619
210,205,632
()21,020,563
ــ
ــــــــــــــــــــــ
290,770,688
══════

9,303,939,437
210,205,632
ــ
()40,938,667
ـــــــــــــــــــــــــ
9,473,206,402
═══════

رأس اارــــال
ريال س ولي
الرصيدود يف  1حمرم 1437هـ
صايف خبارة الفرتة
ت دوديل احتياطا القيمة ال اللة
 29مجادى الثاني 1437هـ (غري مراجعة)
الرصيدود يف  1حمرم 1436هـ
صايف لخل الفرتة (م دودل) (ايضاح )16
احملول إىل االحتياطا النظاما
ت دوديل احتياطا القيمة ال اللة
 30مجالي الثانا 1436هـ (غري مراي ة)

احتياطا نظاما
ريال س ولي

تشكل اإليضاحا ااررفقة من  1إىل  17يزءاً من هذه القوائم اارالية األ لية غري اارراي ة0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 1ـ أنشطة الشركة
شركة يبل عمر للتطوير ("الشركة") ها شركة مباهمة س ولية تأسبت فقاً لنظام الشركا يف اارملكة ال رتية
الب ولية مبويب ااررسوم اارلكا الكريم رقم م 63/تتاريخ  25رمضان 1427هـ 0قدود صدودر القرار الوزاري رقم /253ق
تإعالن تأسيس الشركة تتاريخ  16شوال 1428هـ (ااروافق  28أكتوتر 2007م) 0الشركة مبجلة مبويب البجل
التجاري رقم  4031051838تتاريخ  15ذي الق دودة 1428هـ (ااروافق  25نوفمرب 2007م) يف مدودينة مكة ااركرمة0
يتمثل نشاط الشركة الرئيبا يف امتالك منطقة يبل عمر اجملا رة للحرم ااركا من الناحية الغرتية تطويرها إىل قطع
اراضا لغرض إلارتها استثمارها تي ها تأيريها لصاحل الشركة القيام جبميع األعمال الالزمة لإلنشاء الصيانة إلارة
هدودم مبح تأثيث الفنالق ااررافق التجارية سكن ااروظفني استريال تصدودير م دودا أثاث الفنالق تشغيل الفنالق0
لدودى الشركة سجال جتارية فرعية ارمارسة البياحة الفندودقية مبويب خطاتا اهليئة ال امة للبياحة اآلثار ،حيث
تتضمن القوائم اارالية األ لية نتائج األنشطة التشغيلية هلذه الفنالق:
الرقم الفندق
1
2
3

أينحة هيلتون مكة
فندودق ماريو مكة
فندودق حياة رجينبا

رقم السجل

تاريخ السجل

رقم خطاب اهليئة
العامة للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب اهليئة
العامة للسياحة واآلثار

4031077081
4031085088
4031087547

 15ريب 1434هـ
 8ريب 1435هـ
 14ذ الق دودة 1435هـ

أ م34/5887 /
أ م35/8332 /
8957

 22رتيع الثانا 1434هـ
 16مجالى األ ىل 1435هـ
 26ريب 1435هـ

يتضمن مشر ع الشركة ("اارشر ع") سب ة مراحل ،يف كل مرحلة عدودل من اارنصا األتراج 0ال زالت الشركة حتى 29
مجالي الثانا 1437هـ تبتكمل تطوير اارشر ع ،حيث أكملت الشركة أعمال اهلدودم ترحيل اارخلفا تبوية البطح
القطع الصخري للمشر ع ،تقوم الشركة حالياً تتجهيز البنية التحتية الطرق اجلبور األنفاق ممرا اارشاة أعمال
الكهرتاء ااراء ،ما زال ال مل مبتمرا يف إنشاء ااربانا أعمال اإلنشاء األخرى 0قدود مت استكمال أعمال البناء التشييدود
لكل من األتراج التالية )H9( )H8)( (H7) (H6) (H4) (H3( :يف اارنطقتني ( ) N2 S1من ااررحلة
األ ىل كما قامت الشركة تبيع ت ض ال قارا تغرض التطوير البيع تاارزال ال لين يف اارنطقة (0)S1
 2ـ أسس اإلعداد
ي تم إعدودال القوائم اارالية األ لية فقاً ار ايري احملاسبة اارت ار عليها يف اارملكة ال رتية الب ولية متشياً مع م يار
التقارير اارالية األ لية الصالر عن اهليئة الب ولية للمحاسبني القانونيني0
ال تتضمن القوائم اارالية األ لية مجيع البيانا اإليضاحا الالزمة للقوائم اارالية الكاملة اليت ت دود فقا ار ايري احملاسبة
اارت ار عليها يف اارملكة ال رتية الب ولية 0إضافة إىل ذلك ،فإن النتائج اليت مت عرضها يف هذه القوائم اارالية األ لية قدود
ال تشكل مؤشرًا لقيق ًا على نتائج البنة اارالية اليت ستنتها يف نهاية ذ ااسجة 1437هـ0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 3ـ ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
إن البياسا احملاسبية اارتب ة إلعدودال القوائم اارالية اال لية متوافقة مع تلك اارتب ة يف اعدودال القوائم اارالية للبنة اارالية
اارنتهية يف  30ذ ااسجة 1436هـ0
العرف احملاسيب
يتم إعدودال القوائم اارالية فقاً اربدودأ التكلفة التارخيية اار دودلة لتشتمل قياس األل ا اارالية اارشتقة تالقيمة ال اللة0
استخدام التقديرات
يتطلب إعدودال القوائم
اارويولا اارطلوتا
اإليرالا اارصر فا
على أفضل اار لوما
هذه التقدوديرا 0

اارالية األ لية فقاً للمبالئ احملاسبية اارت ار عليها است مال تقدوديرا افرتاضا تؤثر على قيم
اارصرح عنها اإلفصاح عن اارويولا اارطلوتا الطارئة كما يف تاريخ القوائم اارالية األ لية مبلغ
اارصرح عنها خالل فرتة القوائم اارالية األ لية 0تالرغم من أن هذه التقدوديرا االفرتاضا مبني
اارتوفرة لدودى اإللارة تشأن ال مليا األحدوداث اجلارية ،فإن النتائج الف لية ميكن أن ختتلف عن

الذمم املدينة
تظهر الذمم ااردودينة تااربلغ األصلا للفاتورة ناقصا اارخصص لقاء أي مبالغ غري قاتلة للتحصيل 0يتم تقدودير للدوديون اارشكوك
يف حتصيلها عندود عدودم امكانية حتصيل ااربلغ تالكامل 0تشطب الدوديون اار دود مة عندود تكبدودها0
املخزون
يظهر اارخز ن من البضاعة تب ر التكلفة أ صايف القيمة البي ية أيهما أقل ،يتم التوصل اىل تكلفة البضاعة تطريقة
اارتوسط اارريح0
عقارات بغرض التطوير والبيع
تتمثل ال قارا تغرض التطوير البيع تصفة رئيبية يف ال قارا اليت تقتنيها الشركة لتطويرها تي ها يف ااربتقبل تدودرج
تالتكلفة أ صايف القيمة القاتلة للتحقق أيهما أقل.
دفعات مقدمة لبعض املؤسسني
ميثل هذا البندود ااربالغ ااردودفوعة لب ض مالكا األراضا كت ويض عن اإليرالا اارفقولة نتيجة توقف نشاطهم أعماهلم0
سيتم اسرتلال هذه ااربالغ خصماً من حصتهم من توزي ا األرتاح ذلك فقاً للنظام األساسا للشركة 0يتويب على
مبتلما هذه ااربالغ ت ويض الشركة عن أية أرصدودة قائمة عندود اعتزامهم تيع اسهمهم يف الشركة0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 3ـ ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)
استثمارات يف ممتلكات عقارية
تقيدود االستثمارا يف ممتلكا عقارية عندود االقتناء تالتكلفة ،تظهر تالتكلفة ناقصاً االستهالك ااررتاكم االخنفاض يف
القيمة ،ان يدود 0األراضا اارملوكة ال تبتهلك0
تتم مراي ة القيمة الدودفرتية لالستثمارا ال قارية للتأكدود من عدودم يول اخنفاض يف قيمتها ذلك عندودما تشري األحدوداث أ
التغريا يف الظر إىل عدودم إمكانية اسرتلال القيمة الدودفرتية 0يف حالة يول مثل هذا الدودليل زيالة القيمة الدودفرتية عن
القيمة القاتلة لالسرتلال ،يتم ختفيض اارويولا اىل القيمة اارمكن اسرتلالها تاعتبارها القيمة ال اللة خمصوما منها
تكاليف البيع أ القيمة قيدود االست مال أيهما أعلى0
حتمل مصر فا الصيانة اإلصالح على قائمة الدودخل أما التحبينا اليت تزيدود يف قيمة اارويولا ذا ال القة أ تطيل
أعمارها تصورة يوهرية فتتم رمسلتها0
االستثمار يف شركات زميلة
تظهر االستثمارا يف الشركا الزميلة تاستخدودام طريقة حقوق اارلكية 0الشركة الزميلة ها اارنشأة اليت متارس عليها
الشركة تأثرياً هاماً ال ت ترب شركة تات ة أ مشر عاً مشرتكاً ،يقيدود االستثمار يف الشركا الزميلة يف قائمة اارركز اارالا
تالتكلفة اار دودلة تالتغريا يف حصة الشركة يف صايف مويولا الشركا الزميلة 0ت كس قائمة الدودخل ااسصة يف نتائج
أعمال الشركا الزميلة يف حالة إثبا أي تغري مباشرة ضمن حقوق اارلكية يف الشركا الزميلة ،تقوم الشركة تإثبا
حصتها يف أي تغري اإلفصاح عن ذلك ،حببما هو مالئم ،يف قائمة التغريا يف حقوق اارباهمني 0
ت دود القوائم اارالية للشركا الزميلة لنفس الفرتة احملاسبية للشركة تاستخدودام نفس البياسا احملاسبية 0عندود الضر رة،
يتم إيراء الت دوديال كا تتفق البياسا احملاسبية مع تلك اخلاصة تالشركة0
ممتلكات وآالت ومعدات
تبجل اارمتلكا اآلال اار دودا تالتكلفة ت دود خصم االستهالك ااررتاكم أي اخنفاض يف القيمة 0االراضا اارملوكة ال
تبتهلك 0يبتهلك الفرق تني تكلفة اارمتلكا اآلال اار دودا قيمتها التقدوديرية اارتبقية يف نهاية مدودة استخدودامها تطريقة
القبط الثاتت على مدودى األعمار اإلنتايية التقدوديرية للمويولا 0
تتم مراي ة القيم الدودفرتية للممتلكا اآلال اار دودا ار رفة االخنفاض يف القيمة عندودما تشري األحدوداث أ التغريا يف
الظر إىل احتمال عدودم إمكانية اسرتلال القيمة الدودفرتية 0يف حالة يول أي مؤشر على ذلك ،عندودما تزيدود القيمة
الدودفرتية على القيمة التقدوديرية القاتلة لالسرتلال ،يتم ختفيض اارويولا اىل القيمة اارمكن اسرتلالها تاعتبارها القيمة
ال اللة خمصوما منها تكاليف البيع أ القيمة قيدود االست مال أيهما أعلى0
تدودرج األعمال الرأمسالية حتت التنفيذ اليت تتمثل يف تشييدود مشر ع يبل عمر تالتكلفة .تتضمن هذه التكاليف
االستشارا أعمال اهلدودم تبوية األرض القطع الصخري اإلشرا األعمال اإلنشائية التكاليف األخرى ااررتبطة تها
ال ائدودة مباشرة إليصال اارويولا للموقع ي لها يف الوضع الالزم لتكون قالرة على ال مل تالشكل الذي حتدودله اإللارة0
حتمل مصر فا الصيانة اإلصالح على قائمة الدودخل أما التحبينا اليت تزيدود يف قيمة اارويولا ذا ال القة أ تطيل
أعمارها تصورة يوهرية فتتم رمسلتها0
تكاليف التمويل
يتم رمسلة تكاليف التمويل اارت لقة مباشرة تإنشاء أصل ما ذلك حتى إكمال كافة النشاطا الضر رية إلعدودال األصل
اارؤهل للغرض الذي أنشئ من أيل  ،ت دود ذلك حتمل هذه التكاليف على قائمة الدودخل0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 3ـ ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)
اخنفاض القيمة وعدم قابلية حتصيل املوجودات املالية
يتم إيراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مالا لتحدوديدود ما إذا كان هناك لليل موضوعا على احتمال حدود ث اخنفاض يف
قيمة أي من اارويولا اارالية 0يف حالة يول مثل هذا الدودليل فإن أي خبارة ناجتة عن االخنفاض يف القيمة تدودرج يف
قائمة الدودخل 0يتحدودل االخنفاض يف القيمة على ما يلا:
أ ) يف حالة اارويولا ااردودرية تالقيمة ال اللة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق تني التكلفة القيمة ال اللة ت دود خصم
أي خبارة ناجتة عن االخنفاض يف القيمة سبق إلرايها يف قائمة الدودخل0
ب) يف حالة اارويولا ااردودرية تالتكلفة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق تني القيمة الدودفرتية القيمة ااسالية للتدودفقا
النقدودية ااربتقبلية اارخصومة طبق ًا لب ر البوق ااسالا ارويولا مالية مماثلة0
ج) يف حالة اارويولا ااردودرية تالتكلفة اارطفأة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق تني القيمة الدودفرتية القيمة ااسالية
للتدودفقا النقدودية اارخصومة طبق ًا لنببة الرتح األصلية اارطبقة0
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
تدودرج اارطلوتا عن ااربالغ اارطلوب سدودالها يف ااربتقبل مقاتل البضاعة أ اخلدودما اليت يتم ااسصول عليها سواء مت
تقدوديم فاتورة تها من اارورل أ مل يتم0
املخصصات
تدودرج اارخصصا عندودما يكون لدودى الشركة التزام (نظاما أ ضمين) ناشئ من حدودث ساتق ،يكون هناك احتمال لنشوء
تكاليف لبدودال االلتزام ميكن قياسها تصورة ي تمدود عليها0
قروض وتسهيالت ألجل
يتم إثبا القر ض التبهيال أليل تإمجالا ااربالغ ااربتلمة ت دود خصم تكاليف اار املة اارتكبدودة ،تقاس الحقاً تالتكلفة
اارطفأة 0تقيدود الفر قا تني اارتحصال (ت دود خصم تكاليف اار املة) قيمة البدودال يف قائمة الدودخل على الفرتا تاستخدودام
طريقة م دودل الفائدودة0
األدوات املالية املشتقة والتحوط
تبتخدودم الشركة األل ا اارالية اارشتقة ("اارشتقا ") ("مقايضا أس ار الفائدودة") للتحوط من اارخاطر ااررتبطة تتقلبا
أس ار الفائدودة تدودرج هذه اارشتقا كتحوطا التدودفقا النقدودية 0يتم يف تدوداية االمر إلراج هذه اارشتقا تالقيمة ال اللة يف
تاريخ إترام عقدود األلاة اارشتقة ثم ي ال الحقا قياسها تالقيمة ال اللة 0تدودرج اارشتقا يف الدودفاتر كمويولا اذا كانت
القيمة ال اللة مويبة كمطلوتا اذا كانت القيمة ال اللة سالبة0
تدودرج أي أرتاح أ خبائر ناشئة خالل الفرتة عن التغريا يف القيمة ال اللة للمشتقا غري اارؤهلة حملاسبة التحوط،
مباشرة يف قائمة الدودخل0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 3ـ ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)
األدوات املالية املشتقة والتحوط (تتمة)
تقوم الشركة ،عندود تدوداية عملية التحوط ،تتحدوديدود توثيق ال ملية اليت تريدود الشركة تطبيق حماسبة التحوط عليها إضافة
إىل أهدودا إلارة اارخاطر إسرتاتيجية القيام تالتحوط 0تتضمن ااربتندودا ت ريف ألاة التحوط البندود أ ال ملية اليت مت
التحوط هلا ،طبي ة اارخاطر اليت يتم التحوط مقاتلها كيفية تقييم اارنشأة لف الية ألاة التحوط يف مقاتلة الت رض للتغريا
يف التدودفقا النقدودية للبندود اارغطى ال ائدودة للمخاطر اارغطاة 0يتوقع أن تكون هذه التحوطا عالية الف الية يف حتقيق تقليل
التغريا يف التدودفقا النقدودية يتم تقييمها على أساس مبتمر لتحدوديدود ما إذا كان هلا تالف ل ف الية عالية طوال فرتا
إعدودال التقارير اارالية هلا0
يتم إلراج اجلزء الف ال من الرتح أ اخلبارة الناتج عن حتوطا التدودفقا النقدودية اليت تتماشى مع متطلبا حماسبة
التحوط مباشرة يف حقوق اارباهمني ،يف حني يتم إلراج أي يزء غري ف ال مباشرة يف قائمة الدودخل0
حتول ااربالغ ااردودرية يف حقوق اارباهمني إىل الرتح أ اخلبارة عندودما تؤثر اار املة اارغطاة يف الرتح أ اخلبارة ،مثال ذلك
عندود التحوط إليرال أ مصر أ عندود حدود ث تيع متوقع 0إذا كان البندود اار دود ل التحوط هو تكلفة مويولا غري مالية
أ مطلوتا غري مالية فإن ااربالغ ااربجلة يف حقوق اارباهمني يتم حتويلها إىل القيمة الدودفرتية األصلية للمويولا غري
اارالية أ اارطلوتا غري اارالية0
إذا انتهت صالحية ألاة التحوط أ مت تي ها أ إنهاؤها أ متت ممارسة اخليار اارت لق تها ل ن تبدوديلها أ جتدوديدودها
(كجزء من اسرتاتيجية التحوط) أ يف حالة إلغاء تصنيفها كتحوط أ مل ت دود مؤهلة للشر ط اخلاصة مبحاسبة التحوط،
تظل االرتاح اخلبائر ااررتاكمة اليت سبق إلرايها يف حقوق اارباهمني ضمن حقوق اارباهمني يف حباب منفصل حتى
حدود ث اار املة اارتوق ة أ مقاتلة االلتزام الثاتت من ال مال االينبية 0إذا مل ي دود حدود ث اار املة اارتوق ة أ االلتزام
الثاتت متوقع ااسدود ث ،عندودئذ يتم حتويل ااربالغ اليت سبق إلرايها يف حقوق اارباهمني إىل قائمة الدودخل0
يتم قيدود األل ا اارالية اارشتقة ،ها تشكل رئيبا عقول مقايضة أس ار ال مولة ،أ الً تالتكلفة ،يتم إعالة تقييمها
تالقيمة ال اللة من قبل أطرا مؤهلة مبتقلة يف الفرتا اارالية الالحقة 0يتم حتدوديدود طريقة قيدود الرتح أ اخلبارة الناجتة
عن إعالة تقييم اارشتقا اارالية تناءاً على ما إذا كانت اارشتقا اارالية احملدودلة قدود صنفت كأل ا حتوط ،على طبي ة
البندود الذي يتم تغطية خماطرة (تغطية خماطر التدودفقا النقدودية أ تغطية خماطر القيمة ال اللة)0
يتم تصنيف ك امل القيمة ال اللة ارشتقا التحوط ضمن اارويولا أ اارطلوتا غري اارتدودا لة عندودما تكون القيمة اارتبقية
للبندود الذي يتم تغطية خماطرة أكثر من  12شهرًا يتم تصنيف ضمن اارويولا أ اارطلوتا اارتدودا لة إذا كانت القيمة
اارتبقية للبندود الذي يتم تغطية خماطرة أقل من  12شهرًا0
تقوم الشركة أيضاً تتوثيق تقدوديراتها ذلك يف تاريخ تدوداية التحوط تشكل ل ري ،ذلك لتحدوديدود ما إذا كانت اارشتقا
ااربتخدودمة يف م امال التحوط هلا أثر قوي ف ال يف تقليص التغريا يف القيمة ال اللة أ التدودفقا النقدودية لل ناصر اليت
يتم تغطية خماطرها0
يتم قيدود اجلزء الف ال من التغريا يف القيمة ال اللة للمشتقا اارصنفة اارؤهلة كأل ا تغطية خماطر للتدودفقا النقدودية،
ضمن حقوق اارباهمني 0يتم قيدود الرتح أ اخلبارة الناجتة عن اجلزء غري الف ال ،إن يدود ،مباشرة يف قائمة الدودخل ضمن
أرتاح أ خبائر أخرى0
الزكاة
تقـوم الشركة تقياس إثبا خمصص الزكاة لكل فرتة مالية على حدوده فقا ألحكام قواعـدود الزكاة يف اارملكة ال رتية
الب ولية على أساس مبدودأ االستحقاق 0يتم حتميل خمصص تقدوديري للزكاة يف تندود مبتقل يف قائمة الدودخل خالل البنة،
يتم احتباب الزكاة تشكل نهائا يف نهاية البنة 0يتم إثبا أية التزاما زكوية إضافية ،إن يدود  ،يف نفس الفرتة
اليت يتم فيها اعتمال الرتط الزكوي النهائا0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 3ـ ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتبب ااربالغ الوايبة الدودفع لت ويض ااروظفني عن فرتا خدودماتهم اارتجم ة كما يف تاريخ قائمة اارركز اارالا مبقتضى
أنظمة ال مل يف اارملكة ال رتية الب ولية0
حتقيق اإليرادات
يتم إثبا اإليرالا من تيع ال قارا تغرض التطوير البيع عندودما تقوم الشركة تشكل أساسا تتحويل مجيع اارخاطر
ال وائدود اارت لقة مبلكية اارويولا اارباعة إىل اارشرتي اليت غالبا ما تكون عندود استكمال عملية اإلنشاء عندود توقيع عقول
البيع غري اارشر طة استالم كامل قيمة ال قار0
يتم إثبا اإليرالا من خدودما األيواء الفندودقا عندود تقدوديم اخلدودما اارت اقدود عليها0
يتم إثبا لخل اإلجيار من االستثمارا يف ممتلكا عقارية على أساس مبدودأ اإلستحقاق0
املصروفات
إن مصر فا البيع التوزيع ها تلك اليت تت لق مبوظفا ااربي ا
تصنف مجيع اارصر فا األخرى كمصر فا عمومية الارية0

التوزيع اارصر فا ال رضية األخرى اارت لقة تها،

عقود اإلجيار
تتم رمسلة عقول اإلجيار الرأمسالا (صرحية أ ضمنية) تالقيمة ااسالية للحدود األلنى لدودف ا اإلجيار كما يف تدوداية فرتة
عقدود اإلجيار يتم اإلفصاح عنها تاعتبارها عقارا آال م دودا مؤيرة ضمن اارمتلكا اآلال اار دودا  0يتم توزيع
لف ا اإلجيار ما تني أعباء التمويل ختفيض التزام اإلجيار لتحقيق م دودل فائدودة ثاتت على الرصيدود اارتبقا من االلتزام0
حتمل أعباء التمويل مباشرة على قائمة الدودخل0
حيتبب استهالك اارويولا اارؤيرة ااررمسلة تطريقة القبط الثاتت على مدودى ال مر اإلنتايا التقدوديري للمويولا
البالغ  30سنة0
تصنف عقول اإلجيار اليت حيتفظ فيها اارؤير ف لياً جبميع خماطر منافع ملكية األصل ك قول إجيار تشغيلا 0تدودرج
مبالغ لف ا عقول اإلجيار التشغيلا كمصر يف قائمة الدودخل تطريقة القبط الثاتت على مدودى مدودة اإلجيار0
العمالت االجنبية
تبجل اار امال اليت تتم تال مال األينبية تالريال الب ولي طبقا ألس ار الصر البائدودة يف تاريخ إيراء اار املة 0ي ال
حتويل اارويولا اارطلوتا اارالية ااربجلة تال مال األينبية تأس ار الصر البائدودة يف تاريخ قائمة اارركز اارالا0
تدودرج مجيع الفر ق يف قائمة الدودخل0
مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقاصة اارويولا اارطلوتا اارالية يدودرج الصايف يف قائمة اارركز اارالا فقط عندود يول حق نظاما ملزم عندودما يكون
لدودى الشركة النية لتبوية اارويولا اارطلوتا على أساس الصايف لتحقيق اارويولا تبدوديدود اارطلوتا يف آن احدود 0ال
يتم مقاصة اإليرالا اارصاريف يف قائمة الدودخل إال إذا كان ذلك مطلوتاً أ مبموحاً ت من قبل اار ايري احملاسبية
اارت ار عليها يف اارملكة ال رتية الب ولية0
املعلومات القطاعية
ي ترب القطاع يزء أساسا من الشركة يقوم تتقدوديم منتجا أ خدودما م ينة (قطاع أعمال) أ يقوم تتقدوديم منتجا أ
خدودما يف تيئة اقتصالية م ينة (قطاع يغرايف) ختتلف أرتاح خبائره عن أرتاح خبائر القطاعا األخرى ،تتبع
الشركة قطاع األعمال نظرًا ارزا لة م ظم نشاطها لاخل اارملكة ال رتية الب ولية0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 4ـ دفعات مقدمة لبعض املؤسسني

 1حمرم
مدودفوعا
ااربالغ ااربتلمة
 30/29مجالى الثانا

1437هـ
ريال سعودي

1436هـ
ريال س ولي

314,876,905
ــ
()45,006
ـــــــــــــــــــــــــ
314,831,899
═══════

292,979,253
14,309,309
()6,600,379
ـــــــــــــــــــــــــ
300,688,183
═══════

قرر اجلم ية ال امة غري ال الية للشركة يف يلبتها اارن قدودة تتاريخ  19مجالى الثانا 1437هـ (ااروافق 28 :مارس
2016م) التوقف عن صر الدودف ا اارقدودمة لب ض اارؤسبني خالل سنة 1437هـ نظراً النتهاء فرتة التزام الشركة0
 5ـ ممتلكات وآالت ومعدات
يقدودر ال مر اإلنتايا للمويولا لغرض احتباب االستهالك على النحو التالا:
مبانا
نظام تربيدود اارنطقة اارركزية
م دودا
أثاث جتهيزا
أصول أخرى

 25سنة
 30سنة
 10سنوا
 10سنوا
 7-4سنوا
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 5ـ ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)

التكلفة :
يف تدوداية الفرتة
اضافا خالل للفرتة
استب الا الفرتة
حتويال
احملول إىل عقارا تغرض التطوير
البيع
حمول إىل إستثمارا يف ممتلكا عقارية
حمول إىل إستثمار يف شركة زميلة
يف نهاية الفرتة
االستهالك :
يف تدوداية الفرتة
احململ للفرتة
استب الا خالل الفرتة
يف نهاية الفرتة
صايف القيمة الدفرتية يف:
 30مجادى الثاني 1437هـ
 30مجالى الثانا 1436هـ (م دودلة)

أصول أخرى
ريال س ولي

أعمال رأمسالية
حتت التنفيذ
ريال س ولي

اجملمـــــــوع
 29مجادى الثاني
1437هـ
ريال سعودي

(م دودلة)
اجملمـــــــوع
 30مجالى الثانا
1436هـ
ريال س ولي

505,025,418 2,012,837,974 4,208,906,587
5,272,271
56,000,680
-

326,105,252 827,465,183
7,985,647
1,956,821
24,781,834

31,011,946
706,313
()2,506,968
-

9,601,239,082
1,206,892,169
()80,782,514

17,512,591,442
1,222,813,221
()2,506,968
ــ

15,104,523,238
1,908,382,679
-

─────── ─────── ──────
505,025,418 2,074,110,925 4,208,906,587
─────── ─────── ──────

────── ──────
334,090,899 854,203,838
────── ──────

()139,225,716
()140,620,666( )140,620,666
()49,563,056
ــ
()50,000,000
ــ
────── ─────── ──────── ────────
16,774,117,145 18,592,277,029 10,586,728,071 29,211,291
────── ─────── ──────── ────────

12,321,454
18,785,490
7,583,754
19,617,546
─────── ─────── ──────
19,905,208
38,403,036
─────── ─────── ──────

12,008,385 19,954,923
6,953,415 20,242,880
────── ──────
18,961,800 40,197,803
────── ──────

23,223,263
79,278,068
31,714,818
55,644,822
()43,584
()1,912,170
──────── ────────
54,894,497
133,010,720
──────── ────────

485,120,210 2,035,707,889 4,208,906,587
═══════ ═══════ ══════
498,820,722 491,230,096 4,220,593,339
═══════ ═══════ ══════

315,129,099
══════
117,310,097
══════

أراضـــــــا
ريال س ولي

مبــــــانا
ريال س ولي

نظام تربيدود اارنطقة
اارركزية
ريال س ولي

م دودا
ريال س ولي

814,006,035
══════
189,923,886
══════
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أثاث جتهيزا
ريال س ولي

16,207,816
1,247,227
()1,912,170
────── ───────
15,542,873
────── ───────

18,459,266,309 10,586,728,071 13,668,418
══════ ═══════ ════════
16,719,222,648
11,192,850,812
8,493,696
════════
══════ ═══════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 5ـ ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
أ)

ب)
ج)

ل)

متثل األراضا قيمة األراضا اليت استلمتها الشركة من اارباهمني اارؤسبني لقاء األسهم اارصدودرة تقيمة أمسية قدودرها 10
ريال س ولي للبهم قدود مت إعدودال اعتمال تقييم األراضا من قبل اهليئة ال ليا لتطوير منطقة مكة ااركرمة 0مت إنهاء
إيراءا نقل إفراغ صكوك ملكية هذه األراضا من اارباهمني اارؤسبني إىل الشركة 0ستقوم الشركة تاستكمال إيراءا
نقل ملكية تاقا األراضا إىل الشركة عندود استكمال أصحاب تلك األراضا ثائقهم الشرعية النظامية0
قامت الشركة ترهن يزء من أراضيها كضمان مقاتل قرض حكوما قر ض من تنوك جتارية حملية (إيضاح 0)7
قامت الشركة تتوقيع اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تربيدود اارنطقة اارركزية ("شركة تربيدود") ،شركة زميلة ،لبناء تشغيل
صيانة نظام تربيدود اارنطقة ("نظام التربيدود") لفرتة  26,5سنة من تاريخ ياهزية النظام لتقدوديم اخلدودمة الف لية الذي كان
يف  9رتيع األ ل  1436هـ (ااروافق  31ليبمرب 2014م) 0قدود مت رهن نظام التربيدود مقاتل قرض حصلت علي شركة
تربيدود0
تنهاية البنة اارنتهية يف  30ذ ااسجة 1436هـ ،قامت اإللارة تتبجيل الرتتيبا اارت لقة تنظام التربيدود كمويولا
مقتناة تإجيار رأمسالا 0حيث أن اإلتفاقية مع شركة تربيدود حتتوي على ترتيبا إلجيار ضمين ،فقدود قرر اإللارة
استخدودام سياسة حماسبية أكثر مالئمة حبيث يتم م املة نظام التربيدود كإجيار رأمسالا فقاً ارتطلبا اار ايري احملاسبية
الصالرة عن اهليئة الب ولية للمحاسبني القانونيني التفبري الراتع الصالر عن جلنة تفبريا اار ايري الدود لية للتقارير
اارالية ("( )"IFRIC 4ايضاحا 0)16 6
تلغت تكلفة التمويل ااررمسلة خالل الفرتة مبلغ  253,9مليون ريال س ولي (1436هـ 179,6 :مليون ريال س ولي)0

ه) متثل األعمال الرأمسالية حتت التنفيذ يف اعمال البنية التحتية التطوير اارت لقة تاارراحل اال ىل الثانية الثالثة الرات ة0
) نظرا الن نبب االشغال التشغيل للفنالق الزالت منخفضة فقدود قرر الارة الشركة استهالك ااربانا اخلاصة تالفنالق
اارويولا اارت لقة تها على اعمار انتايية متثل ض ف األعمار الوارلة اعاله ستقوم االلارة مبراي ة هذه التقدوديرا
عندود نهاية كل سنة مالية0
 6ـ مطلوبات مقابل إجيارات رأمسالية
فيما يلا تيان مبطلوتا اإلجيار الرأمسالا:
 29مجادي الثاني
1437هـ

(م دودلة)
 30مجالي الثانا
1436هـ

إمجالا ااسدود األلنى لدودف ا اإلجيار ااربتقبلية
نفقا متويلية

781,525,544
()287,908,959

807,879,508
()306,255,382

ريال سعودي

ريال س ولي

القيمة ااسالية للحدود األلنى لدودف ا اإلجيار

────────

493,616,585

────────

اجلزء اارتدودا ل

()11,776,967

()8,978,465

اجلزء غري اارتدودا ل

481,839,618
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501,624,126

────────

────────

════════

════════

492,645,661

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 6ـ مطلوبات مقابل إجيارات رأمسالية (تتمة)
فيما يلا ااسدود األلنى لدودف ا اإلجيار ااربتحقة خالل البنوا اخلمس القالمة ما ت دودها:
 29مجادي الثاني
1437هـ
ريال سعودي

(م دودلة)
 30مجالي الثانا
1436هـ
ريال س ولي

10,671,177
ــ
31,365,574
15,682,787
31,365,574
31,365,574
31,365,574
31,365,574
31,365,574
31,365,574
31,365,574
31,365,574
640,380,461
640,380,461
─────── ───────
807,879,508
781,525,544
═══════ ═══════

1436هـ
1437هـ
1438هـ
1439هـ
1440هـ
1441هـ
1442هـ ما ت دودها

إن القيمة ااسالية للحدود األلنى لدودف ا اإلجيار مت خصمها مب دودل فائدودة ف لا تنببة  %4تقريباً للبنة 0يتوقع أن تزيدود
اارطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية خالل ال ام عندود انتهاء تنفيذ أعمال تناء اارراحل اارتبقية من نظام التربيدود0
 7ـ قروض وتسهيالت ألجل
 29مجادي الثاني
1437هـ

 30مجالي الثانا
1436هـ

3,000,000,000
4,000,000,000
2,222,869,959
842,000,000
────────
10,064,869,959
()220,342,149
────────
9,844,527,810
24,500,000
ــ
────────
9,869,027,810
════════

3,000,000,000
4,000,000,000
ــ
ــ
────────
7,000,000,000
()240,146,642
────────
6,759,853,358
254,791,667
()650,000,000
────────
6,364,645,025
════════

ريال سعودي

قرض حكوما (انظر ايضاح أ ألناه)
قرض من تنك حملا (انظر ايضاح ب ألناه)
القرض اجملمع (( )2انظر ايضاح ج ألناه)
تبهيل من تنك حملا (انظر ايضاح ل ألناه)
خيصم :مصاريف متويل مدودفوعة مقدودما
عموال مصرفية مبتحقة للقرض ااسكوما
قرض حكوما – اجلزء اارتدودا ل
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ريال س ولي

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 7ـ قروض وتسهيالت ألجل (تتمة)
أ) قرض حكومي
أترمت الشركة اتفاقية مع يهة حكومية حصلت مبويبها على قرض قيمت  3مليار ريال س ولي لتطوير منطقة
يبل عمر ،مت سحب مبلغ القرض تالكامل خالل البنوا ااراضية 0تتاريخ  6مجالي اال لا 1437هـ (ااروافق
 15فرباير 2016م) حصلت الشركة على موافقة اجلهة ااسكومية على تأييل تدوداية سدودال القرض عمولت
اارصرفية عمولة فرتة البماح اردودة اضافية لتصبح فرتة البماح  7سنوا حيث أصبح سدودال ا ل قبط من القرض
يبتحق يف  1يناير ( 2019ااروافق  25رتيع الثانا 1440هـ) اخر قبط يف  1يناير 2024م 0قدود قامت الشركة
تبدودال امجالا ال موال ااربتحقة عن االعوام 2012م حتى 2015م البالغة  335,2مليون ريال س ولي فقا
ارلحق االتفاقية اارربمة مع اجلهة ااسكومية 0يبتحق سدودال القرض على ستة أقباط سنوية مياللية 0خيضع
القرض لنفقا متويل فقاً ار دودل فائدودة (سايبور) زائدود  0%1,75القرض مضمون ترهن قطع أراضا مباحتها
 30,611مرت مرتع (إيضاح 0)5
ب) قرض من بنك حملي
ق ت إلارة الشركة تتاريخ  15رتيع الثانا 1436هـ (ااروافق  4فرباير 2015م) اتفاقية متويل إسالما مع تنك
حملا جتاري تقيمة  4مليار ريال س ولي ميول البنك مبويبها الشركة مببلغ أرت ة مليار ريال س ولي لبدودال
ما مت سحب من قرض جممع خاص تتمويل ااررحلة األ ىل ،مت سدودال كامل قيمة القرض اجملمع تغطية الفرق
البالغ  46,254,640ريال س ولي من ااربالغ احملتجزة 0مت نقل رصيدود ااربالغ احملتجزة اىل البنك مت تصنيفها
من قبل الشركة ضمن مويولا متدودا لة نتيجة هذه االتفاقية 0مت اإلتقاء على اتفاقييت التحوط اارربمة ارقاتلة
أس ار ال مولة لتغطية خماطر التدودفقا النقدودية للشركة الناجتة عن التغري يف س ر ال مولة على تبهيال
اتفاقية التمويل االسالما0
يبتحق سدودال ا ل قبط مبويب اتفاقية التمويل االسالما يف  29مارس 2018م تبتحق اخر لف ة يف 31
ليبمرب 2029م 0يتم سدودال التمويل االسالما على لف ا رتع سنوية0
قدودمت الشركة ضمانا عبارة عن أراضا ااررحلة األ ىل من مشر ع الشركة مبكة ااركرمة سندود ألمر سيتم سدودال
هذا التمويل من ال وائدود اارتوق ة للفنالق اخلمبة (عشرة أتراج) الواق ة تااررحلة األ ىل إضافة اىل إيرالا تأيري
البوق التجاري ،متحصال تيع ت ض الوحدودا البكنية تااررحلة األ ىل0
ج) القرض اجملمع ()2
ق ت الشركة تتاريخ  3ذي ااسجة  1436هـ (ااروافق  16سبتمرب 2015م) اتفاقية قرض جممع إسالما تنظام
اإليارة اإلسالمية حبدود ائتمانا قدودره  8مليار ريال س ولي مع تنكني حمليني 0مت استخدودام هذا القرض اجملمع
يف سدودال مجيع االلتزاما البنكية اخلاصة تااررحلة الثانية الرات ة اارتمثلة يف القرض من تنك حملا حبدود
ائتمانا قدودره  2مليار ريال س ولي التزام آخر قصري األيل ،تاإلضافة إىل استكمال تناء ااررحلة الثانية
الرات ة ،كذلك تنفيذ ااررحلة اخلامبة 0يتم احتباب نفقا التمويل على أساس اار دودال البائدودة تني البنوك
الب ولية 0ستكون مدودة التمويل اثنيت عشرة سنة من تاريخ توقيع االتفاقية مع فرتة مساح قدودرها  4سنوا 0
حتى تاريخ القوائم اارالية األ لية مل تقم الشركة تبحب كامل مبلغ القرض 0قدودمت الشركة مقاتل هذا القرض
الضمانا التالية:
• الرهن البليب لصكوك أراضا اارراحل اارذكورة أعاله0
• جتيري عقول اإلجيار اخلاصة تاارراحل اارذكورة أعاله.
• رهن ااسباتا البنكية اخلاصة تاارراحل اارذكورة أعاله.
• جتيري توالص التأمني اخلاصة تاارراحل اارذكورة أعاله.
• التنازل عن خطاتا الضمان اارقدودمة من مقا لا اارراحل اارذكورة أعاله.
• الدودخول يف اتفاقية مباشرة مع مقا لا اارراحل اارذكورة أعاله.
• سندود ألمر من قبل الشركة لصاحل البنك.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 7ـ قروض وتسهيالت ألجل (تتمة)
د) تسهيل من بنك حملي – حد بيع اجل (غري دوار)
ق ت الشركة تتاريخ  21مجالى الثانا 1437هـ (ااروافق  30مارس 2016م) اتفاقية تبهيل حدود تيع ايل
(غري ل ار) مببلغ  842مليون ريال س ولي لغرض سدودال االلتزاما القائمة على الشركة 0خيضع التبهيل
ار دودال عمولة (سايبور) زائدود  %3تبدودل نصف سنوياً 0يبتحق التبهيل تتاريخ  3ريب 1438هـ (ااروافق 31
مارس 2017م) 0التبهيل غري مضمون تضمانا عينية0
 8ـ أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
(أ) معامالت مع أطراف ذات عالقة
تتلخص أهم اار امال مع أطرا ذا عالقة خالل فرتة البتة أشهر اارنتهية يف  29مجالى الثانا 1437هـ
 30مجالى الثانا 1436هـ اليت متت يف سياق ال مل الطبي ا للشركة ااردودرية ضمن القوائم اارالية األ لية كما
يلا:
 30مجالى الثانا
 29مجادى الثاني
الطرف ذو العالقة
1436هـ
1437هـ
ريال س ولي
ريال سعودي
قرض من تنك حملا
إمدودالا تربيدود
ر اتب مزايا موظفا اإللارة ال ليا
إيرالا من تأيري حمال جتارية
خدودما إستشارية
خدودما فندودقية من أحدود اارباهمني
تدودل حضور إيتماعا جملس اإللارة

تنك البالل
شركة تربيدود اارنطقة اارركزية
موظفا اإللارة ال ليا
عضو جملس إلارة
عضو جملس إلارة
شركة مكة
أعضاء جملس إلارة

842,000,000
39,380,509
3,569,176
2,608,011
691,839
67,206
330,336

ــ
37,125,112
3,278,550
2,123,149
1,200,000
59,120
45,000

(ب) مطلوب من االطرف ذات العالقة
 29مجادى الثاني
1437هـ
ريال سعودي
50,000,000
8,730,263
35,290
ــــــــــــــــــــ
58,765,553
═══════

شركة مكة لإلنشاء الت مري
مصنع الطازج للصناعا الغذائية
شركة يبل خندودمة

- 20 -

 30مجالى الثانا
1436هـ
ريال س ولي
ــ

6,291,693
ــــــــــــــــــــ
6,291,693
═══════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 8ـ أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
(ج) مطلوب ألطراف ذات عالقة

شركة تربيدود اارنطقة اارركزية
مكتب أتنية لإلستثمارا اهلندودسية
أخرى

 29مجادى الثاني
1437هـ
ريال سعودي

 30مجالى الثانا
1436هـ
ريال س ولي

2,074,406
ــ
712,888
ــــــــــــــــــــ
2,787,294
═══════

17,893,248
200,000
890,168
ــــــــــــــــــــ
18,983,416
═══════

لدودى الشركة التزام إجيار رأمسالا مع شركة زميلة مببلغ  493,6مليون ريال س ولي (أنظر إيضاح رقم 0)6
لدودى الشركة قرض قصري األيل مببلغ  842مليون ريال س ولي من تنك جتاري حملا ذي عالقة( 0أنظر إيضاح
رقم 0)7
ظهر الرصيدود اارطلوب من /الا االطرا
اارويولا االخرى على التوالا0

ذا

ال القة ضمن الذمم ااردودينة اارويولا

االخرى الذمم الدودائنة

 9ـ رأس املال
يتكون رأس مال الشركة كما يف  29مجالى الثانا 1437هـ  30مجالى الثانا 1436هـ من  929,400,000سهم
تقيمة  10ريال س ولي للبهم الواحدود كما يلا:
 29مجادى الثاني
1437هـ
ريال سعودي
قيمة أسهم اكتتاب عام
قيمة أسهم عينية لقاء أراض تكاليف أخرى (انظر ايضاح ا)
قيمة أسهم نقدودية مصدودرة (انظر ايضاح ب)

 30مجالى الثانا
1436هـ
ريال س ولي

4,594,000,000
4,594,000,000
4,340,435,050
4,340,435,050
359,564,950
359,564,950
──────── ────────
9,294,000,000
9,294,000,000
════════ ════════

أ) استلمت الشركة األراضا من اارباهمني اارؤسبني لقاء األسهم اارصدودرة اليت تبلغ قيمتها االمسية  10ريال
س ولي للبهم قدود مت إعدودال اعتمال تقييم األراضا من قبل اهليئة ال ليا لتطوير منطقة مكة ااركرمة .مت انهاء
إيراءا نقل إفراغ صكوك ملكية هذه األراضا من اارباهمني اارؤسبني إىل الشركة0
ب) فقاً للفقرة الثانية من اارالة الثامنة من النظام األساسا للشركة فإن األسهم النقدودية اارصدودرة متثل األرصدودة
النقدودية اارولعة من قبل شركة مكة لإلنشاء الت مري لقاء عقارا مل يقم مالكها تاستكمال ثائقهم الشرعية
النظامية سيتم التنازل عن األسهم لصاحل مالك هذه االراضا أ ًال تأ ل عندود استكمال ااربتندودا اارطلوتة0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 10ـ االحتياطي النظامي
فقا ألحكام نظام الشركا الب ولي ،جيب على الشركة حتويل  %10من صايف الدودخل إىل اإلحتياطا النظاما0
جيوز للشركة التوقف عن إيراء مثل هذا التحويل عندودما يبلغ جمموع االحتياطا نصف رأس اارال 0إن هذا
االحتياطا غري قاتل للتوزيع 0مل يتم حتويل أية مبالغ خالل الفرتة نظراً ألن نتائج الفرتة كانت خبارة0
 11ـ إيرادات
للستة أشهر املنتهية يف
 30مجالى الثانا
 29مجادى الثاني
1436هـ
1437هـ
ريال س ولي
ريال سعودي
11,300,000
69,590,890
124,418,417

تيع عقارا تغرض التطوير البيع
تأيري مراكز جتارية
إيرالا فندودقية

354,900,000
64,137,685
55,065,897

────────

────────

════════

════════

205,309,307

474,103,582

 12ـ (خسارة) /رحبية السهم للفرتة
مت احتباب (خبارة) /رحبية البهم من (اخلبارة) /الدودخل من ال مليا الرئيبية لفرتة الثالثة أشهر البتة أشهر
اارنتهيتني يف  29مجالى الثانا 1437هـ  30مجالى الثانا 1436هـ تقبمة (اخلبارة) /الدودخل من ال مليا
الرئيبية للفرتة على اارتوسط اارريح ل دودل األسهم القائمة خالل الفرتة البالغ  929,400,000سهماً (1436هـ:
 929,400,000سهم ًا)0
مت احتباب (خبارة) /رحبية البهم من صايف (اخلبارة) /الدودخل لفرتتا الثالثة أشهر البتة أشهر اارنتهيتني يف 29
مجالى الثانا 1437هـ  30مجالى الثانا 1436هـ تقبمة صايف (خبارة) /لخل الفرتة على عدودل األسهم القائمة
خالل الفرتة البالغة  929,400,000سهم (1436هـ 929,400,000 :سهم)0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 13ـ معلومات قطاعية
إن نشاط الشركة يتمثل يغرافياً يف اارنطقة اارركزية مبكة ااركرمة تاارنطقة الغرتية للمملكة ال رتية الب ولية ال يويدود
نشاط للشركة خارج اارنطقة الغرتية0
ت مل الشركة يف القطاعا الرئيبية التالية:
 )1قطاع الفنالق :يشمل تأيري الغر تيع اارأكوال اارشر تا ("الفندودق")0
 )2قطاع اارراكز التجارية :يتمثل يف تشغيل مراكز التبوق ("اارراكز التجارية")0
 )3التطوير ال قاري :يشمل تطوير األراضا البناء عليها تيع الوحدودا البكنية اجلاهزة0
فيما يلا اار لوما اارالية كما يف  29مجالى الثانا 1437هـ  30مجالى الثانا 1436هـ لفرتتا البتة أشهر
اارنتهيتني يف ذلك التاريخ ،لكل قطاع:
الفنادق

بنود قائمة املركز املالي:
مويولا متدودا لة
ممتلكا آال م دودا
استثمارا يف ممتلكا عقارية
مويولا غري متدودا لة أخرى
مطلوتا
بنود قائمة الدخل:
إيرالا
صايف اخلبارة

ريال سعودي

 29مجادى الثاني 1437هـ
املراكز التجارية التطوير العقاري
ريال سعودي

29,661,693
69,040,957
ــ
3,036,084,890
550,099,769
ــ
ــ
ــ
12,501,789
45,607,343
124,418,417
()89,021,904
الفنادق

69,590,890
42,861,994

ريال سعودي

1,037,825,086
15,423,181,419
ــ
707,753,570
11,472,771,634
11,300,000
()73,340,783

اإلمجالي

ريال سعودي

1,136,527,736
18,459,266,309
550,099,769
707,753,570
11,530,880,766
205,309,307
()119,500,693

 30مجادى الثاني 1436هـ (معدل)
اإلمجالي
املراكز التجارية التطوير العقاري

بنود قائمة املركز املالي:
مويولا متدودا لة
ممتلكا اآل م دودا
إستثمارا يف ممتلكا عقارية
مويولا غري متدودا لة أخرى
مطلوتا

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

35,944,140
802,500,772
ــ
ــ
22,558,918

65,646,330
ــ
375,254,146
ــ
9,058,038

1,499,068,926
1,397,478,456
16،719,222,648 15،916,721,876
375,254,146
ــ
350,906,722
350,906,722
9,471,246,040
9,439,629,084

بنود قائمة الدخل:
إيرالا
صايف الدودخل

55,065,897
21,164,233

64,137,685
4,204,422
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354,900,000
184,836,977

ريال سعودي

474,103,582
210,205,632

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 14ـ ارتباطات رأمسالية والتزامات حمتملة وتعهدات
(أ)

تلغت القيمة اإلمجالية لل قول اليت أترمتها الشركة خبصوص مشر ع يبل عمر كما يف  29مجالى الثانا
1437هـ  18,661مليون ريال س ولي ( 30مجالى الثانا 1436هـ 16,941 :مليون ريال س ولي)
تلغت تكاليف األعمال الرأمسالية اليت مت إنفاقها على اارشر ع حتى  29مجالى الثانا 1437هـ مبلغ
 14,995مليون ريال س ولي (حتى  29مجالى الثانا 1436هـ :مبلغ  11,662مليون ريال س ولي)0

(ب) لدودى الشركة اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تربيدود اارنطقة اارركزية ("شركة تربيدود") ،شركة زميلة ،لبناء
تشغيل صيانة ااررحلة الثالثة من نظام تربيدود اارنطقة ("نظام التربيدود") 0تتوقع إلارة الشركة أن يتم
االنتهاء من تنفيذ أعمال تناء ااررحلة الثالثة من نظام التربيدود خالل عام 1437هـ ستقوم تتبجيل
الرتتيبا اارت لقة تنظام التربيدود كمويولا مقتناة تإجيار رأمسالا مببلغ  181مليون ريال س ولي0
(ج) خالل عام 1433هـ أستلمت الشركة خطاب من شركة مكة لإلنشاء الت مري لت ويضها عن خدودما
متويلية ضمانا مقدودمة لشركة يبل عمر منذ التأسيس مببلغ  207مليون ريال س ولي 0يف ظل عدودم
يول إتفاقية حتكم ال القة تني األطرا فيما خيص اخلدودما التمويلية الضمانا  ،فقدود فوض أعضاء
جملس اإللارة جلنة لاخلية لتحدوديدود ااربلغ الذي يتناسب مع مبدودأ اإلحبان يف القضاء لدودف إىل شركة
مكة لإلنشاء الت مري عرض ما يتوصل إلي على اجلم ية ال مومية الحق ًا للحصول على موافقتها0
(ل) لدودى الشركة ،كما يف  29مجالى الثانا 1437هـ ضمان تنكا من أحدود البنوك احمللية مببلغ 29,1
مليون ريال س ولي مقدودم إىل مصلحة الزكاة الدودخل نتيجة تقدوديم استئنا رتط زكوي عن سنوا
ساتقة 0لقدود مت حجز  ٪50من قيمة الضمان كتأمني لدودى البنك اارصدودر0
(هـ) لدودى الشركة ،كما يف  29مجالى الثانا 1437هـ ضمان تنكا من أحدود البنوك احمللية مببلغ  2,8مليون
ريال س ولي مقدودم إىل مصلحة الزكاة الدودخل مقاتل رتط ضريبة االستقطاع للفرتة من  29ذ الق دودة
1426هـ حتى  30ذ ااسجة 1430هـ 0إن الشركة يف طور عمل اإليراءا الالزمة لبدودال االلتزام الغاء
الضمان البنكا0
()

لدودى الشركة ،كما يف  29مجالى الثانا 1437هـ ضمان تنكا من أحدود البنوك احمللية مببلغ  1مليون
ريال س ولي مقدودم إىل زارة الدوداخلية مقاتل حصول الشركة على ترخيص ارزا لة نشاط ااسراسة األمنية
ااردودنية اخلاصة0

 15ـ اعتماد القوائم املالية
متت ااروافقة على اصدودار هذه القوائم اارالية األ لية من قبل جملس إلارة الشركة تتاريخ  19ريب 1437هـ (ااروافق:
 26إتريل 2016م)0
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية (غري مراجعة) (تتمة)
كما يف  29مجادى الثاني 1437هـ
 16ـ تعديالت الفرتة السابقة
يف عام 1437هـ قرر اإللارة استخدودام سياسا حماسبية أكثر مالئمة اارت لقة تتبجيل اصول مملوكة مبويب عقدود
اجيار متويلا ،ذا الصلة تالفرتة الباتقة قرر تبويتها تأثر ري ا ذلك تت دوديل القوائم اارالية للفرتة الباتقة
(ايضاح  0)5تناءً على ذلك ،مت ت دوديل القوائم اارالية األ لية للفرتة اارنتهية يف  30مجالى الثانا 1436هـ حبيث
ت كس تلك الت دوديال  ،فيما يلا اثر هذه الت دوديال على القوائم اارالية اال لية:
ريال سعـودي
زيالة اارمتلكا اآل اار دودا
زيالة اارطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية – اجلزء اارتدودا ل
زيالة اارطلوتا مقاتل إجيارا رأمسالية – اجلزء غري اارتدودا ل
اخنفاض ارتاح الفرتة
زيالة تكلفة االيرالا
زيالة اعباء التمويل

487,178,304
8,978,465
492,645,661
()14,445,822
7,719,648
6,726,174

 17ـ أرقام املقارنة
تاإلضافة إىل الت دوديال اارشار إليها يف اإليضاح  16أعاله ،فقدود أعيدود تصنيف ت ض مبالغ الفرتة الباتقة لتتوافق مع
ال رض ااربتخدودم يف الفرتة اارالية ااسالية0
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