"فَا ْج َع ْل أَفْ ِئ َد ًة ِّم َن ال َّن ِ
اس تَ ْهوِي إِلَ ْي ِه ْم
َوا ْر ُزقْ ُهم ِّم َن الثَّ َم َر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَشْ ُك ُرونَ"
صدق اهلل العظيم

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي
األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة مكة المكرمة
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المقدمة
تعــد شــركة جبــل عمــر للتطويــر إحــدى أكبــر شــركات التطويــر العقــاري فــي الشــرق األوســط وكذلــك
مــن أكبــر الشــركات المدرجــة فــي الســوق الســعودي  .ويعتبــر مشــروع تطويــر جبــل عمــر أحــد
أهــم مشــاريع التطويــر العقــاري المتكاملــة التــي تقــع علــى ُبعــد خطــوات مــن المســجد الحــرام .
وتتوافــق فكــرة تنفيــذ المشــروع مــع رؤيــة وتوجهــات المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تســعى نحــو زيــادة
الطاقــة االســتيعابية لــزوار بيــت اهلل الحــرام مــن الحجــاج والمعتمريــن وتوفيــر المــكان المناســب لهــم  ،ومــن
ثــم فــإن الشــركة تفخــر وتعتــز بمســاهمتها فــي تحقيــق ذلــك الهــدف الســامي مــن خــال تطويــر المناطــق
المطلــة علــى الحــرم المكــي الشــريف إلعطــاء الــزوار والمقيميــن فــي مكــة المكرمــة تجربــة روحانيــة فريــدة .
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كلمة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
تجاوبــاً مــع الخطــط الطموحــة التــي أقرتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن رؤيــة المملكــة  2030نحــو
زيــادة القــدرة االســتيعابية ألعــداد الحجــاج والمعتمريــن مقرونـ ًـة بمنظومــة متميــزة مــن الخدمــات المقدمــة لهــم  ،فــإن
شــركة جبــل ُعمــر للتطويــر تفخــر بمســاهمتها فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر المناطــق المطلــة علــى الحــرم المكــي
الشــريف إلعطــاء الــزوار والمقيميــن فــي مكــة المكرمــة تجربــة روحانيــة فريــدة وفــق أرقــى معاييــر الجــودة واألداء.
لذلــك يســعدني أن أنتهــز هــذه الفرصــة أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة والســادة
مســاهمي الشــركة ومنســوبيها ألن أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز
ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل بــن عبــد العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد اهلل بــن بنــدر
بــن عبــد العزيــز علــى الدعــم الالمحــدود واإلهتمــام الــذي تحظــى بــه منطقــة مكــة المكرمــة مــن تنميــة مســتدامة،
وعلــى مــا قدمــوه مــن دعــم للقطــاع الخــاص ليكــون شــريكاً إســتراتيجياً فــي منظومــة التنميــة الشــاملة بالمملكــة .
تمضــي الشــركة  -وهلل الحمــد  -بــكل ثبــات وعزيمــة نحــو تنفيذ خططها اإلســتراتيجية و إعــادة بناء هيكلها المالــي و اإلداري
بشــكل يدعــم تحقيــق الرؤيــة الجديــدة للشــركة ومشــاريعها الطموحة .وتماشــياً مــع الخطة االســتراتيجية الهادفــة نحو تنويع
مصــادر الدخــل  ،فقــد تم تأســيس شــركات تابعة فــي مجاالت إدارة األصــول الفندقية والضيافة باإلضافة إلى إدارة األســواق
التجاريــة وتشــغيلها  ،بهــدف تحويــل مراكــز التكلفــة لهــا إلى مراكز ربحيــة وذلك عن طريق االســتفادة من الخبــرات المتراكمة
لــدى قطاعــات الشــركة و ستســتمر الشــركة فــي تأســيس عــدد مــن الشــركات التــي تتماشــى مــع نمــوذج العمــل المعتمــد .
و يتقــدم العمــل فــي تطويــر مشــروع جبــل عمــر ليكــون أحــد أهــم مشــاريع التطويــر العقــاري المتكاملــة التــي
تقــع علــى ُبعــد خطــوات مــن المســجد الحــرام  ،حيــث إن العمــل جــار علــى قــدم وســاق فــي تنفيــذ بقيــة مراحــل
المشــروع كمــا تمكنــت الشــركة هــذا العــام مــن التســديد المبكــر لكامــل قــرض البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة
 4مليــار ريــال  .وبموجــب عمليــة الســداد تــم إلغــاء كافــة االلتزامــات القانونيــة والماليــة وبالتالــي تحريــر جميــع
األصــول الواقعــة فــي المرحلــة األولــى مــن مشــروع جبــل عمــر  ،األمــر الــذي يمكــن مــن تحســن أداء ونمــو الشــركة .
كذلــك تــم االنتهــاء مــن إجــراءات اســتحواذ صنــدوق اإلنمــاء مكــة العقــاري علــى ثالثــة فنــادق ومركزيــن
تجارييــن بقيمــة ســتة مليــارات ريــال وجميعهــا تقــع فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع  .مــع اشــتراك
الشــركة فــي الصنــدوق بحصــة عينيــة بقيمــة مليــار ريــال .وقــد أعلنــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار فــي وقــت
ســابق عــن نجــاح طــرح صنــدوق اإلنمــاء مكــة العقــاري بإجمالــي اشــتراكات تجــاوزت  13.5مليــار ريــال.
وفيمــا يختــص بخطــة التحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المرحلــة الثالثــة  ،فقــد انتهــت شــركة جبــل عمــر للتطويــر مــن تعديل
ســنتها الماليــة مــن الســنة الهجريــة والتــي تنتهــي بتاريــخ ( )12/30إلــى الســنة الميالديــة والتــي تنتهــي بتاريــخ (. )12/31
وبشــأن تطويــر مرافــق المشــروع أبرمــت شــركة جبــل عمــر اتفاقيــة تأجيــر مواقــف المشــروع مــن
المرحلــة

وحتــى

األولــى

المرحلــة

الرابعــة

.

وتــم

بموجــب

اإلتفاقيــة

إعــادة

وتحســين

تصميــم

مواقــف المشــروع وتعزيــز األنظمــة األمنيــة ممــا يســاهم فــي تحقيــق عوائــد ماليــة إضافيــة .
وتســعى الشــركة إلــى تنويــع شــريحة مشــغلي الفنــادق فــي المشــروع (عالميــاً وإقليميــاً ) بهــدف تقديــم أفضــل خدمــات
الضيافــة وفــق أعلــى المعاييــر  ،وتــم مؤخــراً توقيــع إتفاقيــة مــع مجموعــة فنــادق ومنتجعــات أوبــروي لتشــغيل أول
فنــدق بمشــروع جبــل عمــر مكــة المكرمــة  .وكذلــك جــار العمــل علــى اســتقطاب المزيــد مــن الفنــادق العالميــة األخــرى .
ومؤخــرا
أم

قامــت

القــرى

جولدمــان

الشــركة

للتنميــة
ســاكس

بتوقيــع

واالعمــار
العربيــة

مــع

مذكــرة
شــركة

الســعودية

تفاهــم

غيــر

جبــل

عمــر

كمستشــار

مالــي

ملزمــة

لغــرض
،

للتطويــر
لدراســة

دراســة

اندمــاج

شــركة

تــم

تعييــن

شــركة

حيــث
صفقــة

االندمــاج

المحتملــة.

ومنــذ تأســيس الشــركة وضعــت علــى عاتقهــا ومــن "منطلــق المســئولية االجتماعيــة" القيــام بالــدور
الريــادي فــي تحقيــق الشــراكة االســتراتيجية وتقديــم الدعــم النوعــي إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي
لذلــك فقــد نفــذت الشــركة عــدة مبــادرات مجتمعيــة شــملت مختلــف مجــاالت التنميــة وتركــزت علــى
نحــو أكبــر فــي منطقــة مكــة المكرمــة  ،األمــر الــذي ســاهم بتحقيــق المــردود اإليجابــي لبرامجهــا .
وفــي الختــام أود فــي هــذا المقــام أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنســوبي
الشــركة علــى جهودهــم وتفانيهــم  ،كمــا أشــكر جميــع مســاهمي الشــركة علــى دعمهــم وثقتهــم.
عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم السبيعي
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز محمد السبيعي

د.عبد اهلل حمد المشعل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

محي الدين صالح كامل

م.أنس محمد صالح صيرفي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ثامر ناصر العطيش

خالد صالح الفريح
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عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مهند سعود الرشيد

د .زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

منصور عبد العزيز البصيلي

طارق عبد الرحمن فقيه

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

د .أحمد عثمان القصبي

ياسر فيصل الشريف
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 -١وصف المشروع
• المساحة اإلجمالية لألرض هي  230،000م.2

• يؤمـن المشـروع كذلـك كافـة مرافـق البنيـة التحتيـة واألماكـن

• الطاقة االستيعابية هي  43.000شخص تقريباً .

والسـاحات العامـة و الخدمـات الالزمـة للمشـروع.

• المسـاحات المسـتغلة لقطـع األراضـي هـي  142،016م 2وتمثـل

• يتـم فـي المشـروع تنفيـذ نظـام مراقبـة مركـزي إلدارة الحشـود

 %61مـن المسـاحة اإلجماليـة للأرض.

(.)CCTV

• المسـاحات المخصصـة للشـوارع والمرافـق العامـة والخدمـات هـي

• فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء المشروع.

 87،984م 2وتمثـل  %39مـن المسـاحة اإلجماليـة للأرض.

• توفيـر عـدد ( )5طـرق إشـعاعية للمشـاة مجهـزة بسلالم كهربائيـة

• يضم المشـروع 40برجاً تتفاوت ارتفاعاتها ما بين  20إلى 42

تختـرق المشـروع مـن الشـرق إلـى الغرب بعـرض يتراوح مـن (12م إلى

طابقاً (بالنسبة للبرجين التوأمين).

14م).

• يحتوي المشروع على حوالي ( )11،405غرفة فندقية وسكنية.

• يوجـد طريـق محـوري للمشـاة يختـرق المشـروع من الجنوب للشـمال

• يضم المشروع فندق يتضمن أكبر مركز للمؤتمرات بمكة و

لخدمـة القادميـن مـن األحيـاء الجنوبيـة فـي طريقهـم للمسـجد الحرام

يوجد به قاعة تستوعب قرابة ( ٢.٠٠٠شخص).

أو العكس.

• يوجد منظومة متكاملة من األسواق التجارية الحديثة ،تبلغ

• يشتمل المشروع على طريق دائري داخلي للسيارات بعرض

إجمالي مساحتها  270،412م.2

( 20م) فـي االتجاهيـن لربـط جميـع أجـزاء المشـروع ،مـع وجـود

• اسـتيعاب مـا يقـارب ( )30،000مصـل يـؤدون الصلاة مـع المصليـن

مواقـف جانبيـة للحافلات.

بالمسـجد الحـرام.

• تبلـغ األعـداد اإلجماليـة لمواقـف السـيارات بالمشـروع حوالـي
( )4.000موقـف.
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• توفيـر عـدد مـن السـاحات العامـة فـي مواقـع مختلفـة بالمشـروع،

• نظام مراقبة المرور والحشود.

مجهـزة بالخدمـات ونوافيـر الميـاه.

• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.

• تنفيـذ نظـام لتجميـع ميـاه األمطـار مـن أسـطح المبانـي بالمشـروع

• المصاعد والساللم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة.

لتدويرهـا وإعـادة اسـتخدامها.

• نظام تشغيل مواقف.

• يشـتمل المشـروع علـى منظومـة شـبكات متكاملـة لخدمـات البنيـة

• أعمال التشـجير وتنسـيق المواقـع ونظام مكافحـة الحرائق بالمناطق

التحتيـة تشـمل نظـام متطـور للتخلـص مـن المخلفـات وشـبكات صرف

العامة.

متكاملة.

• كمـا روعـي في المخطط العام للمشـروع اسـتحداث طريق للمشــاة

• نظـام لمعالجـة وإعادة اسـتخدام مياه المغاسـل والميضاءات (المياه

بعـرض ( 40م) وبطـول حوالـي ( 300م) يمتـد مـن نهايـة طريـق الملـك

الرمادية).

عبـد العزيـز ويختـرق المشـروع إلـى السـاحة الغربيـة للمسـجد الحـــرام

• تنفيـذ محطـة تحويـل كهربـاء بالموقـع علـى حسـاب الشـركة بقـدرة

بمسـمى (طريـق الملـك عبـد العزيـز للمشـاة) وذلـك لتسـهيل حركـة

( 268ميجـا فولـت أمبيـر) وسـتغطي هـذه المحطـة كامـل احتياجـات

المشـاة القادميـن مـن طريـق الملـك عبـد العزيـز وجميـع األحيـاء

المشـروع مـن الكهربـاء.

المجـاورة بالجهـة الغربيـة إلـى المسـجد الحـرام .وتوجـد بواكـي علـى

• تنفيـذ محطـة تبريـد مركزيـة تغطـي احتياجـات المشـروع بطاقـة

جانبـي الطريـق بعـرض ( 5م) مـن كل جانـب مع محالت تجارية وسـوق

إنتاجيـة تبلـغ ( 55ألـف طـن تبريـد) لتوفيـر نظـام مركـزي للتكييـف

مركـزي ،ويتفـرع مـن هـذا الطريـق شـوارع جانبيـة تـؤدي إلـى داخـل

بالميـاه المبـردة.

المشـروع وإلـى المصلـى العـام.

• أنفـاق خدمـات خرسـانة مسـلحة أسـفل الشـوارع الرئيسـية والفرعيـة
بكامـل المشـروع.
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 -٢الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر
أجنحة هيلتون
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يتكــون مــن برجـــين كــــل بــرج ( 20دور) ومطلــة مباشــرة علــى شــارع إبراهيــم الخليــل ويتكــون مــن
عــدد ( )484جنــاح وقــد تــم وهلل الحمــد تشــغيلها بالكامــل اعتبــاراً مــن شــهر رمضــان  1435هـــ.
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فندق جبل عمر
ماريوت
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يتكــون مــن برجيــن البــرج األول مكــون مــن ( )11دور والبــرج الثانــي مكون مــن ( )20دور ويطل على تقاطع شــارع
أم القــرى وشــارع إبراهيــم الخليــل ويتكــون مــن ( )426غرفــة وقــد تــم افتتاح الفندق خالل شــهر رمضــان 1436هـ.
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فندق جبل عمر
حياة ريجنسي
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يتكـــون مــن برجيــن كل بــرج ( )20دور ويطــل علــى شــارع إبراهيــم الخليــل
ويتكــون مــن ( )657غرفــة وقــد تــم افتتــاح الفنــدق خــال شــهر رمضــان 1436هـــ
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فندق جبل عمر كونراد
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يتكــون مــن برجيــن كل بــرج ( )20دور ويطــل علــى شــارع إبراهيــم الخليــل
ويتكــون مــن ( )438غرفــة وتــم تشــغيله بحمــد اهلل خــال شــهر رمضــان 1437هـــ.
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فندق جبل عمر
هيلتون
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يتكــون مــن برجيــن كل بــرج ( )20دور ويطــل علــى شــارع إبراهيــم الخليــل
ويتكــون مــن ( )764غرفــة وتــم تشــغيله بحمــد اهلل خــال شــهر رجــب 1437هـــ.
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 -٣األعمال الحالية بالمشروع

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثانية:

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثالثة:

األولى:

تتكــون هــذة المرحلــة مــن قاعــدة بنــاء

تتكــون هــذه المرحلــة مــن قاعدتــي بنــاء

تتكــون هــذه المرحلــة مــن  4قواعــد

واحــدة ،وعــدد ( )4أبــراج فندقيــة مطلــة

(بوديومــات) وعــدد ( )4أبــراج ،وتبلــغ

بنــاء (بوديومــات) ،وعــدد ( )10أبــراج

علــى شــارع إبراهيــم الخليــل ،بمســاحة

مســطحاتها البنائيــة حوالــي ( 398ألــف

فندقيـــة و( )87فيــا وشــقة ووحــدة

إجماليــة للمســطحات البنائيــة تقــدر

متــر مســطح) ،تحتــوي هــذه المرحلــة

سكنيـــة باإلضافــة إلــى ( )10فلــل

بحوالــي  200ألــف م ،2ويتكــون مبنــى

علــى ( )2166غرفــة فندقيــة تتضمــن

علويــة ،ومســطحات تجاريــة بمســاحة

القاعــدة مــن ( )3أدوار تجاريــة ،ووحــدات

البرجيــن التوأميــن ( )1490غرفــة فندقيــة

( 21،572م )2و ( )457موقــف ســيارة،

ســكنية عددهــا ( )96وحــدة ســكنية و()4

ســيتم إدارتهــا بواســطة شــركة العنــوان

وتبلــغ المســطحات البنائيــة للمرحلــة

فلــل ،و( )3أدوار مواقف ومداخل الفنادق،

للفنــادق والمنتجعــات .وتــم ترســية عقــد

األولــى حوالــي ( 520.718متــر مســطح)

والخدمــات مــن مطاعــم وغــرف اجتماعــات

المرحلــة الثالثــة فــي  15ديســمبر 2012م

ومطلــة علــى شــارع إبراهيــم الخليــل،

وعــدد ( )2نــادي رياضــي ،ويوجــد بالــدور

علــى اتحــاد شــركتي اإلنشــاءات العربيــة

وتــم االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة خــال

العلــوي لــكل بــرج فيــا بنتهــاوس.

ودريــك انــد ســكل ،ومتوقــع االنتهــاء

الربــع األول مــن عــام 2017م وقــد

كمــا أنــه جــاري تنفيــذ أعمــال اإلنشــاءات

الفعلــي ألعمــال اإلنشــاءات بالمرحلــة

تــم االفتتــاح بحضــور صاحــب الســمو

بالمرحلــة مــع اتحــاد شــركتي بيتــور العربية

الثالثــة فــي الربــع الثانــي مــن 2019م.

الملكــي األميــر خالــد الفيصــل ،أميــر

و إزميــل للمقــاوالت ،و متوقــع االنتهــاء

منطقــة مكــة المكرمــة ،حفظــه اهلل.

الفعلــي ألعمــال اإلنشــاءات للمرحلــة
الثانيــة بنهايــة الربــع الرابــع مــن ٢٠١٨م.
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الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الرابعة:

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة

تتكــون هــذه المرحلــة مــن عــدد ()3

الخامسة والسادسة والسابعة:

تــم التعاقــد مــع مكتــب التصميــم

قواعــد بنــاء (بوديــوم) وعــدد ( )7أبــراج

تــم بنجــاح إعــادة تصميــم المخطــط

العالمــي فوســتر وشــركاه ،وقــد فــاز

فندقيــة ،باإلضافــة لمنطقــة مرافــق

لتعكــس

التصميــم المبدئــي بجائــزة أفضــل تصميــم

المســطحات

لفنــدق بالعالــم مــن منظمــة العقــارات

يلــي:

العربيــة عــن عــام  ،2017كمــا أن هــذه

وخدمــات مخصصــة للجهــات الحكوميــة
وواقعــة

فــي

وســط

المشــروع،

الرئيســي
زيــادة

لهــذه

فــي

البنائيــة

المراحــل

مجمــوع

اإلجماليــة

كمــا

الوضع الحالي بالمرحلة السابعة:

ومجمــوع المســطحات البنائيــة لهــذه

المرحلتين الخامسة والسادسة:

المرحلــة تقــع بموقــع مميــز بالمشــروع

المرحلــة هــي (  320.000م ،) 2وتــم

تــم زيــادة المســطحات البنائيــة اإلجماليــة

فــي نهايــة طريــق الملــك عبــد العزيــز

ترســية عقــد هــذه المرحلــة علــى

للمرحلتيــن مــن ( 363،691م )2إلــى

للمشــاة ليطــل مــن خــال واجهاتــه

شــركة رواد المدائــن ومتوقــع االنتهــاء

(718،637

جــاري

الرئيســية الثــاث علــى المســجد الحــرام

الفعلــي ألعمــال اإلنشــاءات بالمرحلــة

التعاقــد مــع فريــق تصميــم المرحلتيــن.

وســاحاته وتــم تغييــر اســتخدام هــذه

الرابعــة فــي الربــع الرابــع مــن 2018م.

م)2

كمــا

أنــه

المرحلــة إلــى ثــاث مناطــق بإجمالــي
مســطحات بنائيــة تزيــد عــن (450،000
م )2إحداهــا فنــدق ســبعة نجــوم ويشــمل
عــدد مــن الوحــدات الســكنية الفندقيــة،
وأمــا المنطقتــان األخيرتــان فهــي عبــارة
عــن فنــادق خمــس وأربــع نجــوم وعــدد
مــن الشــقق الفندقيــة ،وتشــمل هــذه
المرحلــة مصلــى عــام ،وجــاري العمــل
لجعــل هــذه المرحلــة أحــد المعالــم
الرئيســية لمكــة المكرمــة والمملكــة.
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 -4ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.
رقم المادة /
الفقرة

متطلبات المادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة

مادة استرشادية و تم تطبيقها خالل الربع
األول من العام ٢٠١٨م و تم اعتماد نتائج
التقييم في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد
بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨م.

أن يكون رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت
من األعضاء المستقلين.

سوف يتم مراعاة ذلك في دورة المجلس
القادمة.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها
واجتماعاتها.

ً
مستقبال.
مادة استرشادية و سيتم تطبيقها

87

بناء على اقتراح
تضع الجمعية العامة العادية – ً
من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى
تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية و
االقتصادية للمجتمع.

ً
مستقبال.
مادة استرشادية و سيتم تطبيقها

88

يضع مجلس اإلدارة البرامج والوسائل الالزمة لطرح
مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي.

ً
مستقبال.
مادة استرشادية و سيتم تطبيقها

41

/ 51ب

72 - 71 -70
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-5بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
الخبرات

المؤهالت

اسم العضو

وظائفهم الحالية

األستاذ  /عبد العزيز بن
محمد السبيعي

رئيس مجلس إدارة شركة
جبل عمر للتطوير

• بكالوريوس إدارة أعمال.

الدكتور  /عبد اهلل بن
حمد المشعل

نائب رئيس مجلس إدارة
شركة جبل عمر للتطوير

• بكالوريوس في الشريعة.
• ماجستير في القانون.
• دكتوراه في السياسة الشرعية.

المهندس /أنس بن
محمد صالح صيرفي

مدير مكتب أبنية
لالستشارات الهندسية

• بكالوريوس العمارة
• محكم معتمد بالهيئة
السعودية للمهندسين الفئة (أ)

األستاذ  /ثامر بن
ناصر العطيش

مشرف المدققين
الداخليين بالمؤسسة
العامة للتقاعد

األستاذ  /خالد بن
صالح الفريح

• المدير العام لإلدارة
العامة لالستثمار

• العمل على إنشاء شركات استثمارية مستقلة
في عدد من المجاالت داخل وخارج المملكة
والمشاركة في إعداد االستراتيجية والخطط التنفيذية.
• المساهمة في تأسيس وحدات االستثمارات
المباشرة وإدارة األصول والخدمات المساندة
وإدارة واستثمار العقارات في شركة ماسك.
• تطوير السياسات االستثمارية بعد األخذ بعين
االعتبار القدرة على تحمل المخاطر.

• عضو مجلس إدارة شركة معاد العالمية.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة ذاخر االستثمار.
• رئيس مجلس إدارة شركة عبد اهلل المشعل وأوالده.

• عضو اللجنة التأسيسية لبنك البالد.
• رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية
السعودية لعلوم العمران.

• مراجع داخلي  -المؤسسة العامة للتقاعد.
• المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون
المالية  -المؤسسة العامة للتقاعد.
• عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية.

• بكالوريوس محاسبة.
• ماجستير محاسبة.

• بكالوريوس صحافة وإعالم.

• العمل في جامعة االمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
• العمل في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة و اإلرشاد وعمل مشرفاً على شعبة
التسويق ثم نائباً للمدير العام لإلدارة العامة
مديرا لإلدارة العامة لالستثمار.
لالستثمار ثم كلف
ً
• عضو عدد من اللجان العامة في الوزارة ،وفي
وكالة الوزارة لشؤون األوقاف.
• األمين العام للجنة االقتصادية االستشارية.
• عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير.
• عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للعقارات
الصناعية.
• عضو لجنة اإلشراف ولجنة المشاركين على صندوق
تثمير ممتلكات األوقاف في البنك اإلسالمي للتنمية.
• عضو مجلس اإلدارة في شركة الصحراء.
• عضو مجلس اإلدارة لشركة حرف لتقنية المعلومات.
• عضو مجلس اإلدارة للشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي
للطاقة وعضو اللجنة التنفيذية.
• وكيل مساعد لشؤون األوقاف.
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اسم العضو

وظائفهم الحالية

المؤهالت

الدكتور  /زياد بن
عثمان الحقيل

رئيس تنفيذي لشركة
أوقاف سليمان
الراجحي القابضة

• الدكتوراة في الهندسة
الكهربائية

األستاذ  /طارق بن
عبد الرحمن فقيه

مدير مصنع الطازج
للمواد
الغذائية

• بكالوريوس تجارة – إدارة
أعمال.

األستاذ  /منصور بن
عبد العزيز البصيلي

رئيس مجلس إدارة
شركة
 HSBCالعربية
السعودية

• بكالوريوس أنظمة

• الفترة من 1985م – 1990م  :مدير فرع البنك
السعودي المتحد الرياض ،والترويج له باعتباره مدير فرع
أكبر فروع البنك في  8فبراير 1988م وفي 1989م
كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك.
• الفترة من 1990م – 2014م  :مسؤول االتصاالت
االئتمانية في البنك السعودي البريطاني  ،ثم مدير
عام للشؤون القانونية  ،أمين عام للبنك في عام
1994م  ،أوكلت له إنشاء بنية االلتزام في جميع أنحاء
البنك في عام 2000م وأصبح ضابط االلتزام العالمي
الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م
 ،تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف
على تنفيذها ،ويضاف إلى دوره مهمة هامة
وهي المسؤول عن االتصاالت الرئيسية مع الجهات
التنظيمية واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني
وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق
المال ورئيس مجلس إدارة  HSBCالعربية السعودية.

الدكتور  /أحمد عثمان
القصبي

نائب المدير العام
في شركة القصبي
للمقاوالت

• بكالوريوس هندسة
مدنية.
• ماجستير هندسة مدنية.
• دكتوراه هندسة مدنية.
• دورة علمية في برنامج
 AXISللتصميم الهندسي.
• دورة عملية في
استعماالت جهاز .GPR
• دورة عملية في التخطيط
االستراتيجي.
• دورة عملية في
المحاسبة لغير المحاسبيين.
• دورة عملية
في المالية لغير الماليين.

• عضو لجنة الكود السعودي – اللجنة اإلنشائية.
• عضو لجنة االختبارات لكليات الطب – جامعة الملك
سعود .
• عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
• رئيس لجنة اإلشراف الختبارات قياس.
• رئيس لجنة التصحيح لمركز قياس.
• المشرف على التسجيل – كلية الهندسة – جامعة
الملك سعود
• المشرف على مركز اإلحصاء في التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي.
• مدير عام شركة القصبي للمقاوالت.
• عضو لجنة اإلشراف على مشروع مسجد األمير تركي
السديري.
• الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لالستثمار العقاري.
• عضو هيئة تدريس -جامعة الملك سعود  -كلية
الهندسة.
• عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض االقتصادي.
• مشارك في ملتقى اإلنشاءات و المشاريع  -غرفة
الرياض.
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الخبرات
• عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود.
• أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة
الملك سعود.
• رئيس تنفيذي للشركة التعليمية المتطورة.
• مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات
سليمان الراجحي.
• عضو مجلس إدارة في عدة شركات و في أنشطة
متنوعة.
• مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي.
• وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية.
• مشرف عام على مركز األمير سلطان ألبحاث التقنيات
المتقدمة.
• المشرف على مشروع تطوير جبل خندمة.
• العضو المنتدب لمجموعة فقيه للمشاريع السياحية.
• رئيس لجنة االتصال وتنمية الموارد بمركز جمعية
األطفال المعوقين بمكة.
• عضو لجنة االستثمار للوقف العلمي لجامعة الملك
عبد العزيز.
• عضو مجلس مديرين شركة ضيافة البلد األمين
المحدودة.
• عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
• رئيس لجنة التنمية الشبابية بمجلس إمارة منطقة
مكة المكرمة.
• عضو لجنة التنمية االقتصادية بمجلس إمارة منطقة
مكة المكرمة.
• عضو لجنة التنمية العمرانية بمجلس إمارة منطقة
مكة المكرمة.
• عضو لجنة تنمية المحافظات بمجلس إمارة منطقة
مكة المكرمة.

اسم العضو

وظائفهم الحالية

االستاذ  /محي الدين
بن صالح كامل

نائب الرئيس التنفيذي
لالستثمارات المباشرة
بشركة دله البركة
القابضة

األستاذ  /مهند بن
سعود الرشيد

رئيس وصاحب مكتب
مهند بن سعود آل رشيد
للمحاماة واالستشارات
القانونية بالتعاون مع
بيكر بوتس ال ال بي

األستاذ  /خالد بن
محمد الصليع
عضو لجنة المراجعة
من خارج المجلس

عضو في مجلس هيئة
السوق المالية

الدكتور /فهد بن
موسى الزهراني
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت
من خارج المجلس

مستشار للرئيس التنفيذي
لبنك البالد في حقل
الموارد البشرية.
عضو لجنة الموارد
البشرية في
شركة ماسك مع تقديم
االستشارات.
عضو لجنةالتعويضات
والترشيح والحوكمة
في شركة أكوا باور.
عضو لجنة التعويضات
والترشيح والحوكمة في
شركة اليسر.
عضو لجنة التعويضات
والترشيح في البالد
المالية.
عضو لجنة التعويضات
والترشيح و الحوكمة في
شركة تكافل الراجحي.

األستاذ  /ياسر بن
فيصل الشريف

الرئيس التنفيذي لشركة
جبل عمر للتطوير

السيد  /محمد أمير خان

رئيس قطاع المالية
لشركة جبل عمر للتطوير

المؤهالت

• بكالوريوس في
االقتصاد ،تخصص
إدارة وتسويق

• بكالوريوس في
العلوم اإلدارية

• بكالوريوس العلوم
اإلدارية – قسم
المحاسبة.
• دبلوم في االقتصاد
والمحاسبة.
• محاسب قانوني
معتمد من مجلس
المحاسبة األمريكي
األعلى
• محاسب معتمد
في قضايا الغش
واالختالس.
• شهادة محاسب
في إدارة المخاطر.
•المحاسب اإلداري
العالمي القانوني.

• دكتوراة – الهندسة
الكهربائية.
• ماجستير – الهندسة
الكهربائية.
• بكالوريوس –
الهندسة الكهربائية.

• الماجستير في إدارة
المخاطر.
• البكالوريوس في
العلوم المالية.

• حصل على
الشهادات التالية:
FCA, FCMA, MBA

الخبرات
• نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة
دله البركة القابضة.
• نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اإلعالم في الشركة
اإلعالمية العربية.
• المشرف العام للقنوات الرياضية والعضو المنتدب
لشركة األحداث الرياضية.

• خبرة في مجال الحقوق مدتها  ٢٣عام.
• عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر.

• خبرة عملية ألكثر من ( )30عام في المجال المالي
وأعمال المراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل المالي –
مجال التحكيم لألمو المالية والمحاسبية.
• عضو لجنة معايير المراجعة بالهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
• عضو مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين.
• الرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة بالشركة
السعودية لالتصاالت.
• مدير قسم إدارة المراجعة والتحليل المالي بصندوق
التنمية الصناعية.
• عضوية لجان مراجعة لعدد من لجان المراجعة في
شركات مساهمة مدرجة السوق السعودي.

• العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في شركة
اتحاد االتصاالت.
• العديد من المناصب في شركة إل إم إريكسون.
• أستاذ مساعد – قسم تقنية الحاسب – الكلية التقنية.
• نائب عميد كلية التكنولوجيا رئيس قسم تقنية
الحاسب بالكلية التقنية.
• مدرس في معمل المعالجات الدقيقة – كلية
الهندسة.
• محاضر قسم تقنية الحاسب اآللي – كلية أبها
مدرب في مركز التدريب المهني بأبها.

• شغل األستاذ ياسر الشريف عضوية مجالس إدارات
ولجان للعديد من الشركات المدرجة والخاصة و
المؤسسات التعليمية.
• إضافة إلى تقلده رئاسة عدد من الشركات و
مناصب قيادية في إدارة االستثمار والمخاطر المالية.
• إضافة للعديد من الدورات المالية والشهادات
المهنية من جامعات و هيئات عالمية ومحلية تركزت
في الهندسة المالية ،إدارة األصول و االستثمار.
• عمل  20عاماً في مختلف الشركات وفي عدة
مجاالت منها التطوير العقاري والقطاع المالي
والتجزئة والسلع االستهالكية.
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 -6أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو ًا في مجالس إداراتها الحالية
والسابقة أو من مديريها
العضويات بمجالس شركات أخرى
اسم العضو
الحالية

األستاذ  /عبد العزيز
بن محمد السبيعي

الدكتور  /عبد اهلل بن
حمد المشعل

الدكتور  /أحمد بن
عثمان القصبي

الدكتور  /زياد بن
عثمان الحقيل

• شركة ماسك.
• شركة جدوى لالستثمار.
• شركة فجر كابيتال.
• الشركة السعودية للصناعات
الميكانيكية.
• المجموعة الوطنية لالستزراع
المائي.
• شركة الفارابي للبتروكيماويات.

• شركة مثمرة القابضة.
• شركة ذاخر االستثمار و التطوير
العقاري.
• شركة معاد العالمية.

ال يوجد
• شركة أوقاف سليمان الراجحي
القابضة.
• الشركة التعليمية المتطورة.
• شركة أنظمة االتصاالت
واإللكترونيات المتقدمة.
• شركة ديار الخزامى.
• شركة سليمان الراجحي
لالستثمارات العقارية.
• الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
• شركة دواجن الوطنية.
• شركة الحبوب واالعالف السعودية
القابضة.
• INTERNATIONAL AIRFINANCE
.CORPORATION

المهندس  /أنس بن
محمد صالح صيرفي

• شركة طيبة القابضة.
• شركة أم القرى للتنمية
والتطوير العقاري.
• شركة مجموعة الطيار.

األستاذ  /ثامر بن
ناصر العطيش

شركة ريسان العربية
للتطوير العقاري.
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السابقة

الشركات التي يكون
العضو من مديريها

• بنك إسالم بروناي دار السالم.
• شركة المنتجات الغذائية.
• شركة محمد و عبد اهلل إبراهيم
السبيعي للصرافة.

ال يوجد

• شركة مبارك االستثمار للتطوير.
• شركة بيت اإلجابة للتطوير
العقاري.
• شركة صروح المدينة لالستثمار
العقاري.
• شركة أذاخر االستثمار والتطوير
العقاري المحدودة.
• شركة الضمان للتطوير العقاري.

ال يوجد

شركة سرب لإلستثمار العقاري.

ال يوجد

• شركة سليمان عبد العزيز الراجحي
الدولية لالستثمار.

رئيس تنفيذي لشركة
أوقاف سليمان الراجحي
القابضة.

مدير مكتب أبنية لإلستشارات
الهندسية.

ال يوجد

اليوجد

ال يوجد

العضويات بمجالس شركات أخرى
اسم العضو
الحالية

األستاذ  /خالد بن
صالح الفريح

• شركة مكة لإلنشاء والتعمير.
• الشركة العالمية للغازات الصناعية.
• شركة الصحراء للبتروكيماويات.
• الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي
للطاقة.
• شركة حرف لتقنية المعلومات.

السابقة

• الشركة العالمية لخالت الفينيل.
• الشركة العالمية لالسيتيل

األستاذ  /طارق بن
عبدالرحمن فقيه

ال يوجد

ال يوجد

األستاذ  /منصور بن
عبد العزيز البصيلي

• شركة  HSBCالعربية السعودية.
• شركة السعودية إلعادة التأمين
التعاوني (إعادة).
• شركة الخدمات األرضية السعودية.
• شركة أمالك العالمية.
• شركة المتحدة لإللكترونيات.

شركة ساب تكافل.

األستاذ  /محي الدين
بن صالح كامل

• المجموعة السعودية لألبحاث
والتسويق.
• شركة دلهللخدمات الصحية
القابضة.
•شركة الخزامى لإلدارة.
• شركة الفواصل اإلقليمية.
• مجموعة تسهيل.
• شركة الربيع للمنتجات الغذائية.
• شركة دله لإلنتاج اإلعالمي.
• شركة القدرة لالستثماراتوإدارة
المشاريع.
• شركة دلهالبركة القابضة.
• الشركةالعربية للتوزيع الرقمي.
• الشركة العربية للتوزيعاإلعالمي.
• الشركة العربيةلإلعالن.
• مجموعة البركة المصرفية.
• شركة دله البركة البحرين.
• الشركة العربية لالستثمار العقاري
والسياحي.
• شركة ألماظا للتنميةالعقارية.
• شركة دلهلالستثمارات العقارية.
• شركةالمدينة اإلعالمية.
• الشبكةالدولية للتوزيع.

شركة حلواني أخوان.

األستاذ  /مهند بن
سعود الرشيد

عضو لجنة المراجعة لشركة الريف
لتكرير السكر.

ال يوجد

الشركات التي يكون
العضو من مديريها

ال يوجد

مدير مصنع الطازج للمواد
الغذائية.

ال يوجد

ال يوجد

رئيس وصاحب مكتب
مهند بن سعود آل رشيد
للمحاماة واالستشارات
القانونية بالتعاون مع
بيكر بوتس ال ال بي
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-7تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
تكوين مجلس اإلدارة

صفة العضوية

اسم العضو

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

الدكتور  /عبد اهلل بن حمد المشعل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

الدكتور  /أحمد بن عثمان القصبي

عضو

مستقل

الدكتور  /زياد بن عثمان الحقيل

عضو

غير تنفيذي

المهندس  /أنس بن محمد صالح صيرفي

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /ثامر بن ناصر العطيش

عضو

مستقل

األستاذ  /خالد بن صالح الفريح

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /طارق بن عبد الرحمن فقيه

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /منصور بن عبد العزيز البصيلي

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /محي الدين بن صالح كامل

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /مهند بن سعود الرشيد

عضو

مستقل

األستاذ  /عبد العزيز بن محمد السبيعي

 -8اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين -علم ًا بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقــوم مجلــس اإلدارة باســتعراض مقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا خــال االجتمــاع الــذي يلــي انعقــاد

الجمعيــة واتخــاذ مــا يــراه مناســب بحيــث ال يتعــارض مــع أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها.
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-9وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ
انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع
أ -لجنة المراجعة
اختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيها،
وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:
التقارير المالية:
• دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان
نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.
ـاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنة
• إبــداء الــرأي الفنــي – بنـ ً
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا
واســتراتيجيتها.
• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
• البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع
الحســابات.
• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
التدقيق الداخلي:
• دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
• دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المدقــق الداخلــي و إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة – إن وجــدت  -للتحقــق مــن توافــر
المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء االعمــال والمهــام.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة التدقيق الداخلي و المدقق الداخلي واقتراح مكافآته.
مراجع الحسابات:
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم
ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
• التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد
والمعاييــر ذات الصلــة.
• مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاال فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال
المراجعــة ،وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
• اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
• دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
ضمان االلتزام:
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
• التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات صلة.
• مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة ،وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس
اإلدارة.
• رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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اجتماعات لجنة المراجعة:
عقدت لجنة المراجعة عدد ( )8اجتماعات وعدد ( )5قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في
2017/12/31م ،وتفاصيل االجتماعات حسب البيان التالي:
تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

اسم العضو

 ١٣إبريل

 ٢٥مايو

 ٧يونيو

 ١٧يوليو

١٠
أغسطس

 ٢٣أكتوبر

 ٦نوفمبر

 ٢١نوفمبر

األستاذ  /مهند بن
سعود الرشيد
رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

األستاذ /ثامر بن ناصر
العطيش
عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

األستاذ /خالد بن محمد
الصليع
عضو اللجنة من خارج
المجلس

√

x

√

√

√

√

√ :حضر االجتماع

مستقيــــــل

 :Xأعتذر عن الحضور

• قــدم األســتاذ  /خالــد محمــد الصليــع اســتقالته مــن لجنــة المراجعــة بتاريــخ  5نوفمبــر  2017م لتعيينــه عضــواً بمجلــس إدارة هيئــة
الســوق الماليــة ويجــري العمــل حاليــاً علــى ترشــيح عضــو بديــل.
ب  -لجنة الترشيحات والمكافآت
اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
 .1اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .2التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــاً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح
أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
 .3إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
 .4وضع إطار يحدد الجدارات المطلوبة في مجلس اإلدارة بما يتواءم مع أهداف الشركة على المدى القصير والطويل.
 .5تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .6المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
 .7مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 .8التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
 .9وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
 .١٠تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 .١١إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،ورفعهــا إلــى
مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــداً العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط
بــاألداء ،واإلفصــاح عنهــا ،والتحقــق مــن تنفيذهــا.
 .١٢توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه
السياســة.
 .١٣المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
 .١٤التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــاً للسياســة
المعتمدة.
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عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد ( )3اجتماعات وعدد ( )2قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في
2017/12/31م ،وذلك حسب البيان التالي:
تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
األول

الثاني

الثالث

اسم العضو

 ١٢يونيو

 ٣أكتوبر

 ٢٧ديسمبر

المهندس  /أنس بن محمد صالح صيرفي
رئيس اللجنة

√

√

√

األستاذ  /طارق بن عبد الرحمن فقيه
عضو اللجنة

x

√

√

األستاذ  /خالد بن صالح الفريح
عضو اللجنة

√

√

x

الدكتور  /فهد بن موسى الزهراني
عضو اللجنة من خارج المجلس

√

√

√

√ :حضر االجتماع

 :Xأعتذر عن الحضور

ج-اللجنة التنفيذية
اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:
تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس اإلدارة ،ويجوز لمجلس اإلدارة تكليف اللجنة
بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس اإلدارة والواجبات الموكلة له ،وتطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:
 .١مراجعة استراتيجية وخطط عمل الشركة والحصول على فهم كامل من إدارة الشركة ،ورفع التوصية لمجلس اإلدارة لالعتماد.
 .٢مراجعة الميزانية السنوية للشركة ،والحصول على فهم كامل من اإلدارة ،ورفع التوصية لمجلس اإلدارة لالعتماد.
 .٣مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن اإلدارة ،وتحديد أي قضايا يتعين إحالتها لمجلس اإلدارة أو مناقشتها مع اإلدارة.
 .٤إﻋﺘﻤﺎد أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي.
 .٥اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺰم.
 .٦مراجعة ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أي ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﺮى ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻦ اﻹدارة ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد.
 .٧مراجعة مصفوفة اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد.
 .٨المراجعة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻷداء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ أداءھﺎ .ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ لمجلــس اإلدارة مرفقــاً أيــة مقترحــات لالرتقــاء بأدائهــا كمــا يقتضــي األمــر.
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اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية عدد ( )5اجتماعات خالل السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م ،وتفاصيل
االجتماعات حسب البيان التالي:
تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

اسم العضو

 ١٨مايو

 ١٦يوليو

 ١٣أغسطس

 ٢أكتوبر

 ٣ديسمبر

األستاذ /عبد العزيز بن محمد السبيعي
رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

األستاذ /منصور بن عبد العزيز البصيلي
عضو اللجنة

√

هاتفيا
ً

هاتفيا
ً

√

√

األستاذ /محي الدين بن صالح كامل
عضو اللجنة

√

هاتفيا
ً

هاتفيا
ً

√

x

الدكتور /أحمد بن عثمان القصبي
عضو اللجنة

√

√

هاتفيا
ً

√

√

األستاذ /ياسر بن فيصل الشريف
عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√ :حضر االجتماع

 :Xأعتذر عن الحضور
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 -10سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
سياسة مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة باستثناء لجنة المراجعة
• تنطبــق هــذه السياســة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وذلــك عــن حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة منــه وبــدالت حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة.
• تقــدم الشــركة مكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة ( 200.000ريــال) بخــاف المصاريــف األخــرى بحيــث ال
يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه العضــو مبلــغ (  500،000ريــال) ســنوياً وذلــك حســب النظــام األساســي للشــركة.
• تقــدم الشــركة مكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس بواقــع (١٠٠،٠٠٠ريــال) فــي نهايــة كل ســنة
ماليــة ،ويتــم احتســاب المكآفــاة الســنوية اعتبــاراً مــن موافقــة المجلــس علــى انضمــام العضــو للجنــة.
• تقــدم الشــركة مكافــأة بــدل حضــور للعضــو عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة منــه بمبلــغ (3.000
ريــال) ،وفــي حــال تــم التواصــل مــع عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس عــن طريــق وســائل االتصــال المرئيــة
الحديثــة علــى ســبيل المثــال (المحادثــة الجماعيــة) فيتــم دفــع مكافــأة بــدل حضــور بمبلــغ ( 3.000ريــال) عــن كل اجتمــاع.
• تقــوم الشــركة بتأميــن تذاكــر الســفر لألعضــاء المقيميــن خــارج المنطقــة التــي يعقــد فيهــا (اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اجتماعــات
اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس أو الجمعيــات العموميــة) للرحــات الداخليــة أو الخارجيــة علــى الدرجــة األولــى أو علــى درجــة رجــال
األعمــال حســب اإلمكانيــة ،أمــا فــي حــال تــم شــراء التذكــرة مــن قبــل عضــو المجلــس أو اللجــان المنبثقــة فيتــم تعويضهــم بمبلــغ (2.500
ريــال) عــن الرحــات الداخليــة .وبالنســبة لخــارج المملكــة فيتــم تعويضهــم عــن بــدل التذكــرة علــى النحــو التالــي:
• مبلغ ( 5.000ريال) ألحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
• مبلغ ( 8.000ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
• تقوم الشركة بتوفير اإلقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلتين كحد أقصى لألعضاء المقيمين خارج
المنطقــة التــي يعقــد فيهــا (اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اجتماعــات اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس أو الجمعيــات العموميــة) (داخــل
المملكــة أو خارجهــا) ،وفــي حــال تــم تأميــن الســكن مــن قبــل العضــو نفســه فيتــم تعويضــه علــى النحــو التالــي:
• مبلغ ( 1.000ريال) كبدل إقامة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لداخل المملكة،
• مبلغ (1.500ريال) عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لخارج المملكة.
• تقــوم الشــركة بتوفيــر اإلعاشــة والتنقــات لألعضــاء المقيميــن خــارج المنطقــة التــي يعقــد بهــا (اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اجتماعات
اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس أو الجمعيــات العموميــة) (داخــل المملكــة أو خارجهــا) ،وفــي حــال قيــام عضــو المجلــس أو اللجنــة
المنبثقــة مــن المجلــس بتأميــن اإلعاشــة والتنقــات بمعرفتهــم فيتــم تعويضهــم بمبلــغ (1.000ريــال) عــن كل اجتمــاع داخــل المملكــة عــن
الليلــة الواحــدة وكحــد أقصــى ليلتيــن.
أما في حال االجتماع خارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل إعاشة وتنقالت على النحو التالي:
• مبلــغ ( 1.400ريــال) إذا عقــد فــي أحــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو الــدول العربيــة عــن الليلــة الواحــدة وكحــد أقصــى
ليلتيــن.
• مبلــغ ( 1.800ريــال) إذا عقــد فــي أي دولــة أخــرى باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو الــدول العربيــة عــن الليلــة
الواحــدة وكحــد أقصــى ليلتيــن .
• يتم صرف المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل ربع سنوي .
• فــي حالــة تكليــف أحــد أعضــاء المجلــس بأعمــال اســتثنائية فــإن مكافأتــه ينبغــي أن تعــرض علــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة
للموافقــة عليها.
• تصــرف مكافــأة ألميــن ســر المجلــس واللجــان المنبثقــة منــه مبلــغ مقطــوع وقــدره  1.500ريــال عــن كل اجتمــاع يحضــره مــن اجتماعــات
المجلــس أو اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس.

مالحظة :اليوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاله و المكآفات الممنوحة لألعضاء.
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 -11سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
الغرض
تهــدف هــذه السياســة إلــى مكافــأة الموظفيــن علــى أدائهــم الســنوي ولتقديــر جهودهــم ومســاهمتهم فــي تحقيــق أهــداف الشــركة
والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وذلــك مــن خــال مكافــأة أداء ســنوية مرتبطــة بمســتوى أداء الشــركة والقطاعــات والموظفيــن
والمرجــو منهــا تحقيــق عــدة أهــداف منهــا:
• االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
• التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية.
• الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
• توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.
االستحقاق واالرشادات
• يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف التنفيذيين كل على حدى ومعامل مساهمة كل قطاع.
• يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاع والموظف.
• تتناسب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذيين طردياً مع صافي الربح الذي حققته الشركة.
• تحسب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب أدائه.
• ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافأة سنوية ما لم يتحقق  %80من الهدف المالي الذي تم إقراره بداية العام.
• تتوقف قيمة مكافأة التنفيذيين عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن  %150من المستهدف.
• تتناسب مكافأة الموظف طردياً مع مدة خدمته الفعلية من عام التقييم.
• يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.
• ال تصرف المكافأة ألي تنفيذي على رأس قطاع لم يحقق  %75من أهدافه المقررة في بداية العام.
العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي
• أداء الموظف.
• أداء القطاع.
• الدرجة الوظيفية.
• مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة.
معادلة احتساب المكافأة السنوية
(األســاس المرجعــي حســب الدرجــة الوظيفيــة) ( xنســبة المكافــأة المناظــرة لتقييــم األداء الكلــي) ( xمســتوى مســاهمة القطــاع)
( xعدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم)
األساس المرجعي هو:
الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب األساسي عند تحقيق مستوى أداء  7من 10
التقييم على

الحافز المستهدف
(الراتب األساسي) عند مستوى أداء  ٧من ١٠

الدرجة الوظيفية

المجموعات
الوظيفية

أداء الشركة

عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

CEO

الرئيس التنفيذي

أداء القطاع

عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

C

التنفيذيين
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آلية التنفيذ
• تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بالرفــع للمجلــس بالنتائــج الماليــة المحققــة لعــام التقييــم المنصــرم لتحديــد وعــاء المكافــآت حســب السياســة
المعتمــدة.
• يطلع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم.
• فــي حالــة تحقــق  %80أو أكثــر مــن الربــح الصافــي المســتهدف يطلــب المجلــس مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تحديــد حجــم وعــاء
ـاء علــى السياســة المعتمــدة.
المكافــآت بنـ ً
• تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت.
• تقوم اللجنة باالطالع على تقييم أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة.
• ترفع اللجنة إلى المجلس بتفاصيل حجم وعاء المكافأة والقطاعات المستحقة.
• يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.
مالحظة :اليوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاله و المكآفات الممنوحة.
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 -12تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
أ .المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م.

اسم العضو

مبلغ معين

بدل حضور
جلسات
المجلس

مزايا عينية

مكافأة
األعمال
الفنية
واإلدارية
واالستشارية

مكافأة
رئيس
المجلس
أو العضو
المنتدب أو
أمين السر
إن كان من
األعضاء

المجموع

األعضاء المستقلين
الدكتور /عبد اهلل حمد المشعل

-

15.000

-

-

-

15.000

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

-

15.000

-

-

-

15.000

الدكتور /أحمد عثمان القصبي

-

10.500

-

-

-

10.500

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش

-

15.000

-

-

-

15.000

المجموع

-

55.500

-

-

-

55.500

األعضاء غير التنفيذيين
األستاذ  /عبد العزيز محمد السبيعي

-

15.000

-

-

-

15.000

المهندس  /أنس محمد صالح صيرفي

-

15.000

-

-

-

15.000

األستاذ  /خالد صالح الفريح

-

15.000

-

-

-

15.000

الدكتور  /زياد عثمان الحقيل

-

13.500

-

-

-

13.500

األستاذ  /طارق عبد الرحمن فقيه

-

12.000

-

-

-

12.000

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

-

15.000

-

-

-

15.000

األستاذ  /منصور عبد العزيز البصيلي

-

13.500

-

-

-

13.500

المجموع

٠

99.000

٠

٠

٠

99.000

مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

 | 38تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١م

نسبة من
األرباح

مكافأة
دورية

خطط تحفيزية
قصيرة األجل

خطط تحفيزية
طويلة األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

مكافأة
نهاية الخدمة

المجموع
الكلي

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

10.500

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

55.500

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

13.500

-

-

-

-

-

٠

-

12.000

-

-

-

-

-

٠

-

15.000

-

-

-

-

-

٠

-

13.500

-

-

-

-

-

٠

-

99.000
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ب .المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء لجنة المراجعة خالل السنة المالية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م.
أعضاء لجنة المراجعة
نوع المكافأة
اسم العضو

المكافآت الثابتة (عدا
بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات

المجموع

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

29.583

21.000

٥٠،٥٨٣

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش

29.583

24.000

٥٣،٥٨٣

األستاذ /خالد محمد الصليع

29.583

18.000

47.583
١٥١،٧٤٩

المجموع اإلجمالي
مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

ج .المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية خالل السنة المالية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م.
أعضاء اللجنة التنفيذية
نوع المكافأة
اسم العضو

المكافآت الثابتة (عدا
بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات

المجموع

األستاذ  /عبد العزيز محمد السبيعي

12.222

15.000

27،٢22

الدكتور  /أحمد عثمان القصبي

12.222

12.000

24.222

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

12.222

12.000

٢٤،٢٢٢

األستاذ  /منصور عبد العزيز البصيلي

12.222

12.000

٢٤،٢٢٢

األستاذ /ياسر فيصل الشريف

12.222

15.000

27،٢22

المجموع اإلجمالي
مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.
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١٢٧،١١٠

د .المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م.
أعضاء لجنة الترشيحات و المكآفات
نوع المكافأة
اسم العضو

المكافآت الثابتة (عدا بدل
حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

المجموع

المهندس  /أنس محمد
صالح صيرفي

12.222

9.٠٠٠

21.222

األستاذ  /طارق عبد
الرحمن فقيه

26.667

-

26.667

األستاذ  /خالد صالح الفريح

26.667

9.000

٣٥،٦٦٧

الدكتور  /فهد موسى
الزهراني

9.028

12.000

٢١،٠٢٨
١٠٤،٥٨٤

المجموع اإلجمالي
مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

هـ .المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خالل السنة المالية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م.
المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

المنصب

رواتب

بدالت

مزاياعينية

المجموع

مكافآت
دورية

أرباح

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

خمسة
من كبار
التنفيذيين

5,147,538

1,904,217

-

7,051,755

9,607,511

-

-

-

-

9,607,511

المجموع
الكلي

16,659,266

مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.
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 .١٣أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو
قضائيــة أخــرى .مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا

ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.

 .١٤نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ورأي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام
الرقابــة الداخليــة في الشــركة

ضمــن ســعيها المســتمر لتحســين البيئــة الرقابيــة والحــد مــن المخاطــر فقــد قامــت شــركة جبــل عمــر بتطويــر إجــراءات رقابيــة مكتوبــة
لكافــة عملياتهــا يعــزز ذلــك وجــود لجنــة مراجعــة منتخبــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة تســاهم فــي ضمــان اســتقاللية المراجعيــن
الداخلييــن والخارجييــن وتتلقــى تقاريــر دوريــة عــن الوحــدات واألنشــطة محــل المراجعــة بشــكل دوري ممــا يســاهم فــي توفيــر تقييــم
مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فاعليتــه.
ويقــوم قطــاع التدقيــق الداخلــي بالشــركة الــذي يتبــع للجنــة المراجعــة بتقديــم تأكيــدات وخدمــات استشــارية بهــدف إضافــة قيمــة
للشــركة وتحســين عملياتهــا ويمــارس أعمالــه وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للممارســات المهنيــة للتدقيــق الداخلــي الصــادرة عــن معهــد
المراجعيــن الداخلييــن ويســاعد هــذا النشــاط فــي تعزيــز وحمايــة قيمــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا مــن خــال اتبــاع أســلوب منهجــي

ومنظــم مســتند علــى المخاطــر لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة  ،وال يخضــع قطــاع التدقيــق
الداخلــي ألي تأثيــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ولــه كامــل الصالحيــات للوصــول الكامــل وغيــر المقيــد لجميــع المســتندات والمعلومــات
وفقــاً لمــا يتطلبــه أداء عملــه.
تخضــع أعمــال الشــركة لمراجعــة دوريــة وفقــاً لخطــة المراجعــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة ويتــم رفــع تقاريــر بالنتائــج إلــى
اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة ولــم تظهــر عمليــات المراجعــة أي ضعــف جوهــري يمكــن اإلشــارة إليــه وبالرغــم مــن بــذل العنايــة
المهنيــة الالزمــة الــى الحــد األقصــى المعقــول إال أنــه ال يمكــن التأكيــد بشــكل مطلــق علــى شــمولية عمليــات الفحــص لكافــة أعمــال
وأنشــطة الشــركة بحكــم أن عمليــات المراجعــة تتــم علــى أســاس العينــة التقديريــة.

 .١٥توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو التــي رفــض المجلــس األخــذ
بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخل ـي،
ومســوغات تلــك التوصيــات ،وأســباب عــدم األخــذ بهــا

لــم يكــن هنــاك أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة خــال العــام ولــم يرفــض المجلــس األخــذ بــأي
توصيــة مــن توصيــات لجنــة المراجعــة.

 .١٦تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة

ومنــذ تأســيس شــركة جبــل عمــر وضعــت علــى عاتقهــا ومــن منطلــق المســئولية االجتماعيــة القيــام بالــدور الريــادي فــي تحقيــق
الشــراكة االســتراتيجية وتقديــم الدعــم النوعــي إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،لذلــك فقــد نفــذت الشــركة عــدة مبــادرات مجتمعية
شــملت مختلــف مجــاالت التنميــة وتركــزت علــى نحــو أكبــر فــي منطقــة مكــة المكرمــة ،األمــر الــذي ســاهم بتحقيــق المــردود
اإليجابــي لبرامجهــا ومــن هــذه المســاهمات مــا يلــي:

 .١رعاية جائزة المدينة المنورة لألداء الحكومي المتميز
 .٢رعاية حفل جمعية مرضى الزهايمر " مزولة "
 .٣رعاية جائزة مكة للتميز
 .٤حفل اإلفطار السنوي لمنسوبي جبل عمر
 .٥رعاية جبل عمر للمؤتمر اإلسالمي لألوقاف
 .٦تكريم الطالبة شذى الطويرقي الفائزة في مسابقة " تحدي القراءة "
 .٧تدشين الرعاية الصحية المتنقلة لضيوف الرحمن
 .٨محاضرة للتوعية عن سرطان البروستاتا
 .٩محاضرة للتوعية عن سرطان الثدي
 .١٠رعاية جبل عمر لمؤتمر ومعرض إعمار مكة المكرمة

 | 42تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١م

 .١٧بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خالل الســنة الماليــة القصيرة المنتهيــة فــي 2017/12/31م
وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيات

عقــد مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة الميالديــة القصيــرة عــدد ( )1جمعيــة عامــة غيــر عاديــة يــوم األربعــاء  14محــرم 1439ﻫ

الموافــق  4اكتوبــر 2017م ،وقــد حضــره أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســمائهم:
 .1الدكتور /عبد اهلل بن حمد إبراهيم المشعل  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .2الدكتور /زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل
 .3الدكتور /أحمد بن عثمان عبد اهلل القصبي
 .4المهندس /أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي
 .5األستاذ /ثامر بن ناصر محمد العطيش
 .6األستاذ /خالد بن صالح محمد الفريح
 .7األستاذ /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي
 .8األستاذ /مهند بن سعود السعود الرشيد

 .١٨وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
أ -النشاط الرئيسي لشركة جبل عمر للتطوير:

 .١تطويــر وتعميــر منطقــة جبــل عمــر المجــاورة لســاحة المســجد الحــرام مــن الناحيــة الغربيــة ،وأي مناطــق أخــرى داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية.
 .٢امتــاك العقــارات وتطويرهــا إلــى قطــع تنظيميــة وإدارتهــا واســتثمارها وبيعهــا وتأجيرهــا وامتــاك قطــع أراضــي لتطويرها
عمرانياً .
 .٣القيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيـانة وأعمـال الهدم والمسح الخاصة بها.
 .٤إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
 .٥إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
 .٦إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.
 .٧استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
 .٨تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة.
 .٩تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة.
ب -النشاط الرئيسي للشركات التابعة

اسم الشركة

النشاط

شركة تبريد المنطقة المركزية

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل عمر  ،باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها
في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة

شركة شامخات

أنشطة التطوير و االستثمار العقاري ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة،
إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) ،إدارة و تأجير العقارات
المملوكة أو المؤجرة (سكنية) ،شراء وبيع وتأجير األراضي و العقارات

شركة ساحات

شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو
المؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،أنشطة التطوير
واالستثمار العقاري ،إنشاء المباني ،أعمال صيانة وتشغيل المباني

شركة وارفات

إدارة وتشغيل الفنادق
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ج -تأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج هو على النحو التالي:
وصف للنشاط

إيرادات النشاط

النسبة

تطوير األراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية

-

-

تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات

٤٦١،٧٢٣،٥٨٤

٪٨١

تشغيل وتأجير مراكز التسوق

١٠٧،١٠٣،٠٢٩

٪١٩

اإلجمالي

٥٦٨،٨٢٦،٦١٣

٪١٠٠

علماً بأنه ال تؤثر األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة كون أنه تم االنتهاء من تأسيسها في الربع الرابع للعام 2017م.

 -19خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

 .1وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم مــع البــاد الماليــة الــذراع المصرفيــة االســتثمارية لبنــك البــاد يــوم الخميــس 1438/8/1هـــ
الموافــق 2017/4/27م ،لغــرض بيــع عــدد ( )93وحــدة ســكنية فــي المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع جبــل عمــر لصنــدوق عقــاري يتــم
تأسيســه مــن قبــل شــركة البــاد الماليــة لهــذا الغــرض بحيــث يقــوم الصنــدوق المزمــع إنشــائه بعــد أخــذ الموافقــات الالزمــة مــن هيئــة
الســوق الماليــة وتوقيــع عقــود البيــع واإلدارة وتجميــع األمــوال الالزمــة لذلــك باالســتحواذ علــى الوحــدات الســكنية بقيمــة تقريبيــة
تعــادل مليــار ومائتيــن مليــون ريــال ســعودي.
 .2قامــت الشــركة بتمديــد فتــرة اســتئجار الوحــدات الســكنية التــي تــم بيعهــا لصنــدوق البــاد للضيافــة بقيمــة تعــادل مليــار ريــال
ســعودي وعددهــا ( )55وحــدة مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وذلــك بقيمــة إيجاريــة تعــادل  % 2مــن قيمــة اســتحواذ الصنــدوق عليهــا.
 .3وقعــت الشــركة اتفاقيــة مــع مجموعــة عبــد المحســن الحكيــر للســياحة والتنميــة يــوم الجمعــة  9يونيــو 2017م لتأجيــر فنــدق
ماريــوت جبــل عمــر  -مكــة المكرمــة (فنــدق خمســة نجــوم) الواقــع فــي المرحلــة االولــى مــن مشــروع جبــل عمــر لمــدة  15عــام ،وكمــا
تضمــن االتفــاق أن ينتقــل التعاقــد مــع شــركة ماريــوت إلــى مجموعــة الحكيــر كمــا ســيتم االحتفــاظ باالســم التجــاري لفنــدق ماريــوت
جبــل عمــر ،علمــاً بــأن القيمــة اإليجاريــة الســنوية تبلــغ ( 33.500.000ريــال ســعودي) وذلــك عــن الســنة األولــى وحتــى الســنة الرابعــة
عشــر مــن العقــد وتكــون الســنة الخامســة عشــر بقيمــة إيجاريــة تبلــغ ( 31.000.000ريــال ســعودي) وبذلــك يكــون إجمالــي القيمــة
اإليجاريــة مبلــغ وقــدره ( 500.000.000ريــال ســعودي) عــن إجمالــي مــدة إيجــار ( )15عــام.
 .4وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة أم القــرى للتنميــة واإلعمــار مســاء يــوم األربعــاء  27ســبتمبر 2017م ،مدتهــا
 6أشــهر مــن تاريــخ التوقيــع وذلــك لغــرض اندمــاج شــركة أم القــرى للتنميــة واإلعمــار مــع شــركة جبــل عمــر للتطويــر ،كمــا تــم تعييــن
شــركة جولدمــان ســاكس العربيــة الســعودية كمستشــار مالــي لدراســة صفقــة االندمــاج المحتملــة.
 .5قامــت الشــركة بتأســيس شــركة وارفــات للضيافــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال (إدارة أصــول الفنــادق
والمنتجعــات وخدمــات قطــاع الضيافــة) بــرأس مــال قــدره ( 15.000.000ريــال ســعودي) مملوكــة بنســبة  %90لشــركة جبــل عمــر
للتطويــر بتمويــل ذاتــي كمــا تملــك شــركة ايجلوينــغ هوســبتليتي سيرفيســز (شــريك أجنبــي)  -نســبة ملكيــة.%10 :
 .6قامــت الشــركة بتأســيس شــركة ســاحات إلدارة األمــاك وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال (إدارة األســواق
التجاريــة) بــرأس مــال قــدره ( 5.000.000ريــال ســعودي) مملوكــة بنســبه  %60لشــركة جبــل عمــر للتطويــر بتمويــل ذاتــي كمــا تملــك
شــركة أســاس التطويــر للتجــارة نســبة ملكيــة  %20وشــركة معالــم التطويــر للعقــارات نســبة ملكيــة.%20 :
 .7وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة بوابــة مكــة والتــي تمتلكهــا شــركة البلــد األميــن للتنميــة والتطويــر
العمرانــي الــذراع االســتثماري ألمانــة العاصمــة المقدســة مســاء يــوم الثالثــاء  17اكتوبــر  2017م وتمتــد هــذه االتفاقيــة لمــدة ســتة
أشــهر وذلــك لتوفيــر مســاحة أرض ضمــن مشــاريع المرحلــة األولــى لشــركة بوابــة مكــة وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى اختيــار الموقــع
المناســب ضمــن مشــروع البوابــة ليتــم إجــراء الدراســات الماليــة والقانونيــة الالزمــة لــأرض ومــن ثــم توقيــع عقــد االيجــار بشــكل طويــل
األجــل بيــن الطرفيــن علــى أن يتــم تطويــر الموقــع الحقــاً ليكــون ســكن لموظفــي الفنــادق.
 .8قامــت الشــركة بتأســيس شــركة شــامخات للتنميــة والتطويــر وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تابعــة ومملوكــة بالكامــل
لشــركة جبــل عمــر للتطويــر بــرأس مــال وقــدره ( ١٠٠،٠٠٠ريــال ســعودي) بتمويــل ذاتــي ،ومقرهــا مدينــة جــدة ،وتختــص هــذه الشــركة
فــي التطويــر واالســتثمار العقــاري.
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 .9وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة ِمــراس القابضــة اإلماراتيــة بتاريــخ  19اكتوبــر 2017م وتمتــد هــذه المذكــرة لمــدة ســتة أشــهر
وذلــك ليقــوم خاللهــا الطرفــان بدراســة التعــاون بشــكل كامــل لتطويــر مشــاريع عقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الجديــر بالذكــر أن شــركة
ِمــراس تهــدف إلــى تطويــر مفاهيــم مبتكــرة للعديــد مــن القطاعــات المختلفــة مثــل االســتثمار والســياحة والضيافــة والرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــا
والترفيــه والتعليــم.
 .10قامــت الشــركة بتاريــخ  ٢٢أكتوبــر  ٢٠١٧باالشــتراك فــي صنــدوق اإلنمــاء مكــة العقــاري بحصــة عينيــة بقيمــة مليــار ريــال تخصــم مــن مبلــغ البيــع،
علمــاً بــأن الصنــدوق المذكــور هــو صنــدوق طــرح عــام تــم إنشــاؤه بغــرض االســتحواذ علــى  ٣فنــادق ومركزيــن تجارييــن مــن شــركة جبــل عمــر بقيمــة ٦
مليــار ريــال ،علمــاً بــأن مــدة الصنــدوق هــي ( )5ســنوات قابلــة للتجديــد ،حيــث تقــوم شــركة جبــل عمــر باســتئجار األصــول مــن الصنــدوق خــال هــذه المــدة
بقيمــة تعــادل ( 540.000.000ريــال ســعودي) ،كمــا يمنــح الصنــدوق حــق إعــادة الشــراء لشــركة جبــل عمــر فــي أي وقــت مــن بدايــة الســنة السادســة
إلــى نهايــة الســنة العاشــرة بنفــس قيمــة الشــراء والبالغــة ســتة مليــار ريــال ســعودي.
 .11قامــت الشــركة بتاريــخ  9نوفمبــر 2017م بالتســديد المبكــر لقــرض البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة (4مليــار ريــال) ،تــم دفعهــا بالكامــل باإلضافــة الــى
كافــة العمــوالت والمصاريــف المتعلقــة بالقــرض ،وبموجــب عمليــة الســداد يتــم إلغــاء كافــة االلتزامــات القانونيــة والماليــة والرهــن القائــم لصالــح البنــك
وبالتالــي تحريــر جميــع األصــول الواقعــة فــي المرحلــة األولــى مــن مشــروع جبــل عمــر والتــي تتضمــن ( )5أصــول فندقيــة باإلضافــة الــى ســوق الخليــل.

 -20المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:
مخاطر السوق:

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو مخاطــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق.
وتتضمــن أســعار الســوق مخاطــر اســعار الفائــدة ومخاطــر العملــة.
أ -مخاطر العملة:
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تذبــذب قيمــة أداة ماليــة بســبب تقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .المجموعــة معرضــة لتقلبــات أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة فــي دورة أعمالهــا العاديــة .لــم تقــم المجموعــة بــأي معامــات هامــة بعملــة خــاف الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي خــال
الفتــرة .وحيــث إن ســعر الريــال الســعودي ثابــت مقابــل الــدوالر األمريكــي فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر عمــات أجنبيــة هامــة.
ب -مخاطر أسعار العمولة:
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التقلبات في أسعار العمولة.
تــؤدي األدوات ذات المعــدل المتغيــر لتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار العمولــة علــى التدفقــات النقديــة ،فــي حيــن أن األدوات ذات المعــدل الثابــت
تعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار عمولــة القيمــة العادلــة .المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار العمولــة علــى مطلوباتهــا التــي يترتــب عليهــا عمولــة
بمــا فــي ذلــك القــروض قصيــرة وطويلــة األجــل .تعمــل اإلدارة حاليــا علــى البحــث عــن اســتراتيجية تحــوط أخــرى لتقليــل مخاطــر أســعار العمولــة ومراقبــة
التغيــرات فــي أســعار العمولــة باســتمرار وتعتقــد أن مخاطــر القيمــة العادلــة ومخاطــر اســعار العمولــة علــى التدفقــات النقديــة تــدار بصــورة مالئمــة.
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بيــن طرفيــن بعلمهمــا ومــلء إرادتهمــا فــي معاملــة تتــم علــى أســس تجاريــة.
تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة علــى أســاس طريقــة التكلفــة التاريخيــة وقــد تنشــأ الفروقــات بيــن القيــم الدفتريــة وتقديــرات القيمــة
جوهريــا عــن قيمهــا الدفتريــة .عــن كل  10نقــاط
العادلــة .تعتقــد اإلدارة بــأن القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة ال تختلــف
ً
أســاس تزيــد أو تنقــص فــي أســعار العمولــة مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ســيؤدي الــى نقــص بمبلــغ  7،786،360ريــال ســعودي (  12ابريــل
 2017م 2،870،171 :ريــال ســعودي) أو زيــادة فــي الربــح قبــل الــزكاة للســنة بمبلــغ  7،786،360ريــال ســعودي (  12ابريــل  2017م 2،870،171 :ريــال
ســعودي).
ج -مخاطر االئتمان:
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر إخفــاق طــرف فــي أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتــزام مــا والتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة .ولتقليــل التعــرض
لمخاطــر االئتمــان ،قامــت المجموعــة بتطويــر عمليــة اعتمــاد رســمية لتطبيــق حــدود ائتمانيــة لعمالئهــا.
تأخــذ المجموعــة باعتبارهــا احتماليــة التعثــر عنــد االعتــراف األولــي بالموجــودات وفيمــا إذا كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان علــى أســاس
مســتمر خــال كل فتــرة تقريــر مالــي .ولتقييــم مــا إذا كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان تقــوم المجموعــة بمقارنــة مخاطــر االئتمــان علــى
الموجــودات كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي مــع مخاطــر التعثــر كمــا فــي تاريــخ االعتــراف االولــي .تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار معلومــات مســتقبلية
معقولــة وداعمــة مثــل:
أ .التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في األعمال.
ب .التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.
ج .ظروف مالية أو اقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغير هام في قدرة الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته.
د .زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية لنفس الطرف المقابل.
ه .تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام او في نوعية ضمانات الطرف اآلخر أو التحسينات االئتمانية.
يتــم شــطب الموجــودات الماليــة عندمــا ال يكــون هنــاك توقعــات معقولــة الســترداد المبالــغ ،مثــل تعثــر المديــن فــي االلتــزام بخطــة الســداد مــع
المجموعــة .عندمــا يتــم شــطب قــروض أو ذمــم مدينــة ،تســتمر المجموعــة فــي ممارســة إجــراء قســري لمحاولــة اســترداد الذمــم المدينــة المســتحقة.
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عندمــا يتــم االســترداد ،يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.
تقيــس المجموعــة خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة مــن العمــاء األفــراد علــى أســاس التوجــه التاريخــي
وفقــا لمعاييــر المجموعــة قبــل الدخــول
والممارســات الصناعيــة وبيئــة األعمــال التــي تعمــل فيهــا المنشــأة .يتــم تقييــم المســتأجرين
ً
فــي ترتيبــات إيجــار .عــادة مــا يتــم مراقبــة ذمــم المســتأجرين المدينــة القائمــة بشــكل منتظــم .الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر
االئتمــان كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي هــو القيمــة الدفتريــة لــكل تصنيــف للموجــودات الماليــة.
لغــرض بيــع عقــارات للتطويــر ،يتــم إدارة مخاطــر االئتمــان بــأن ُيطلــب مــن العميــل ســداد  % 100مــن ســعر البيــع قبــل تحويــل الملكيــة
القانونيــة ،وعليــه يتــم اســتبعاد المخاطــر االئتمانيــة للمجموعــة بهــذا الشــأن.
فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن الموجــودات الماليــة األخــرى للمجموعــة ،بمــا فــي ذلــك األرصــدة البنكيــة والنقــد ،فــإن
تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ينتــج مــن تعثــر الطــرف المقابــل .إن أقصــى تعــرض للمخاطــر يســاوي القيمــة الدفتريــة كمــا هــو
مبيــن فــي قائمــة المركــز المالــي .تعتبــر األدارة بــأن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة باألرصــدة البنكيــة مــن قبــل اإلدارة غيــر ذات أهميــة،
حيــث أن األرصــدة محتفــظ بهــا لــدى بنــوك ذات ســمعة عاليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
د -مخاطر السيولة:
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا المرتبطــة بــاألدوات
الماليــة .قــد تنشــأ مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة بمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .يتــم إدارة مخاطــر
الســيولة عــن طريــق المراقبــة علــى أســاس منتظــم للتأكــد مــن توافــر أمــوال كافيــة مــن خــال التســهيالت االئتمانيــة للوفــاء بــأي
التزامــات مســتقبلية.

 -21خالصــة علــى شــكل جــدول ألصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا للســنة الماليــة القصيــرة المنتهيــة فــي
2017/12/31م ومقارنتهــا بأخــر أربــع ســنوات ماليــة:
أ -مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:

البيان

الفترة من
2017/4/13م
حتى
2017/12/31م

الفترة من
1438/1/1هـ حتى
1438/7/15هـ

1437هـ

1436هـ

1435هـ

اإليرادات

568,826,613

547.741.392

1.479.942.106

779.427.847

731.172.886

تكاليف اإليرادات

557,716,673

291.346.791

()748.450.075

()344.974.805

()205.697.444

مجمل الربح

11,109,940

256.394.601

731.492.031

434.453.042

525.475.442

صافي الربح
(الخسارة)

()٦٠٠،٩٧٤،٤٣٨

٧٦،٦٥٦،٩٥٨

609.364.820

91.920.217

421.986.975

ب -مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:

البيان

الفترة من
 2017/4/13م
حتى
2017/12/31م

الفترة من
1438/1/1هـ
حتى
1438/7/15هـ

1437هـ

1436هـ

1435هـ

األصول
المتداولة

١،٧٠٧،٧٥٠،٥٣٧

5.091.936.301

1.907.943.603

1.296.937.220

1.177.945.585

األصول غير
المتداولة

٢٥،٨٨٠،٩٤٣،٥٤٢

17.783.792.109

20.719.854.214

18.473.366.447

17.394.920.738

إجمالي
األصول

٢٧،٥٨٨،٦٩٤،٠٧٩

22.875.728.410

22.627.797.817

19.770.303.667

18.572.866.323

الخصوم
المتداولة

١،٠٦٣،٩٦٠،١٢١

1.096.672.242

2.124.895.963

2.346.357.307

1.707.900.869

الخصوم غير
المتداولة

١٦،٩٣٥،١٣٨،٨٤٤

11.587.715.254

10.388.011.566

8.037.899.537

7.561.026.017

١٧،٩٩٩،٠٩٨،٩٦٥

12.684.387.496

12.512.907.529

10.384.256.844

9.268.926.886

إجمالي
الخصوم
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-٢٢تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
السنة

إجمالي اإليرادات

المنطقة
الجغرافية

المجموع

٢٠١٧/٤/١٣م وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١

٥٦٨،٨٢٦،٦١٣

مكة المكرمة

٥٦٨،٨٢٦،٦١٣

مالحظة :اليوجد إيراد للشركات التابعة كونها تأسست في نهاية الربع الرابع للعام .٢٠١٧

 -٢٣إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة
الفترة من
1438/1/1هـ
حتى
1438/7/15هـ

البيان

الفترة من
2017/4/13م
حتى
2017/12/31م

التغيرات ( )+أو ()-

نسبة التغير

المبيعات  /اإليرادات

٥٦٨،٨٢٦،٦١٣

547.741.392

٢١،٠٨٥،٢٢١+

٪٤

تكلفة المبيعات  /اإليرادات

٥٥٧،٧١٦،٦٧٣

291.346.791

٢٦٦،٣٦٩،٨٨٢+

٪٩١

مجمل الربح

١١،١٠٩،٩٤٠

256.394.601

٢٤٥،٢٨٤،٦٦١ -

٪٩٦ -

إيرادات تشغيلية – أخرى

٣٤،٣٠٨،٨١٦

5.117.809

٢٩،١٩١،٠٠٧ +

٪٥٧٠

مصروفات تشغيلية – أخرى

٢١٠،١٩٤،٦٥٤

68.259،٧١٦

١٤١،٩٣٤،٩٣٨ +

٪٢٠٨

الربح (الخسارة) التشغيلي

()١٦٤،٧٧٥،٨٩٨

193.252.693

٣٥٨،٠٢٨،٥٩١ -

٪١٨٥ -

 -٢٤إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 -٢٥أسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة المحل الرئيس
لعملياتها ،والدولة محل التأسيس
اسم الشركة

رأس المال

نسبة ملكية
الشركة فيها

النشاط

مكان التأسيس

شركة تبريد
المنطقة
المركزية

5.000.000
ريال سعودي

تملك شركة جبل
عمر للتطوير نسبة
ملكية %40

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل
عمر ،باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي
محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى بالمنطقة
المركزية بمكة المكرمة

مكة المكرمة

شركة شامخات
للتنمية والتطوير
المحدودة

100.000
ريال سعودي

مملوكة بالكامل
لشركة جبل عمر
للتطوير

أنشطة التطوير و االستثمار العقاري ،أنشطة
إدارة العقارات مقابل عمولة ،إدارة و تأجير
العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)،
إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
(سكنية) ،شراء وبيع وتأجير األراضي و العقارات

جدة

شركة ساحات
إلدارة األمالك

5.000.000
ريال سعودي

تملك شركة جبل
عمر للتطوير نسبة
ملكية %60

شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ،إدارة
وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير
سكنية) ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة،
أنشطة التطوير واالستثمار العقاري ،إنشاء
المباني ،أعمال صيانة وتشغيل المباني

مكة المكرمة

المملكة العربية
السعودية

شركة وارفات
للضيافة

15.000.000
ريال سعودي

شركة جبل عمر
للتطوير نسبة
ملكية %90

إدارة وتشغيل الفنادق

جدة

المملكة العربية
السعودية

مكان العمليات

مكة المكرمة

المملكة العربية
السعودية

تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١م | 47

 -2٦تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ال يوجد

 -٢٧سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

طبقاً للمادة الحادية واألربعين من نظام الشركة األساسي والذي ينص على التالي:
" تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن  % 2مــن رأس المــال المدفــوع (بشــكل ســنوي أو نصــف ســنوي أو

ربــع ســنوي) بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخرى بمــا فيها الــزكاة المفروضــة شــرعاً  ،وتجنيب ( )% 10مــن األرباح
الصافيــة لتكــون احتياطيــاً نظاميــاً  ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ( )% 30مــن رأس
المال المدفوع".

 -٢٨وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس إدارة
الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقاربهــم) أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة ( )45مــن قواعــد التســجيل
واإلدراج الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليـة ،وأي تغيــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة:
ال يوجد

 -٢٩وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضاء مجلس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذين
وأقاربهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن للشــركة ،أو الشــركة التابعـة ،وأي تغيــر فــي تلــك المصلحة أو تلــك الحقوق خالل
الســنة الماليــة األخيرة:
االسم

الملكية
بداية السنة

الملكية
نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

األستاذ /عبد العزيز بن محمد السبيعي

1.000

1.000

٠

٠

الدكتور /عبد اهلل بن حمد المشعل

125.000

٠

()125.000

% 100

المهندس  /أنس بن محمد صالح صيرفي

11.000

11.000

٠

٠

األستاذ /ثامر بن ناصر العطيش
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

٠

٠

٠

0

المؤسسة العامة للتقاعد

33.018.472

32.927.473

()90.999

% 0.28

األستاذ /خالد بن صالح الفريح
(ممثل الهيئة العامة لألوقاف)

238

238

0

0

الهيئة العامة لألوقاف

44.599.531

44.599.531

0

0

الدكتور  /زياد بن عثمان الحقيل

1.100

1.100

0

0

األستاذ  /طارق بن عبدالرحمن فقيه

10.629

10.629

0

0

األستاذ /منصور بن عبدالعزيز البصيلي
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

1.000

1.000

0

0

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

83.922.990

83.922.990

0

٠

الدكتور /احمد بن عثمان القصبي

1.000

1.000

٠

0

األستاذ /محي الدين بن صالح كامل

5.884

٠

()5.884

% 100

األستاذ  /مهند بن سعود الرشيد

1.000

1.000

٠

٠

األستاذ /عبد الرحمن بن عبدالقادر فقيه

٤٤٧،١٠٤

٤٤٧،١٠٤

٠

٠

األستاذ /محمد صالح بن حمزة صيرفي

12.666.445

12.666.445

٠

٠

األستاذ /صالح عبداهلل كامل

٣٦،٠٠٠

٣٦،٠٠٠

٠

-

األستاذ /عبد اهلل صالح كامل

١،٦٩٠،٠٠٠

١،٦٩٠،٠٠٠

٠

-

تنويه:
 اليوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة. -اليوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين للشركة أو أقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.
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 -30المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) .وكشف
بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد ًا للقروض خالل السنة ومبلغ
أصل القرض واسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي
مبلغ أصل
القرض

مدة
القرض (سنة)

المبالغ المدفوعة
سدادا للقرض خالل
السنة

٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٢

-

-

البنك األهلي

٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٥

٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

-

القرض المجمع الثاني

٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٢

-

بنك البالد

٨٤٢،٠٠٠،٠٠٠

٤

بنك ساب

١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٢

-

بنك الرياض

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١

-

اسم الجهة
المانحة للقرض
وزارة المالية

المبلغ المتبقي من
التسهيالت المتاحة

٤،٥٩٠،٧٨٩،٤٠٠
-

-

١٧٥،٨٢٦،٣٣٩

 -٣١وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
ال يوجد

 -٣٢وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق
اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
ال يوجد

 -٣٣وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية
المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال يوجد

 -٣٤عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة ،وسجل حضور كل اجتماع.
عقد مجلس اإلدارة عدد ( )5اجتماعات وعدد ( )10قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في 2017/12/31م .وتفاصيل االجتماعات
حسب البيان التالي- :

تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة
اسم العضو

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

األستاذ /عبد العزيز بن محمد السبيعي – رئيس
المجلس

 ١٦إبريل

 ١٨يوليو

 ٢٩يوليو

 ٥أكتوبر

 ١ديسمبر

√

√

هاتفياً

√

√

الدكتور /أحمد بن عثمان القصبي

x

هاتفياً

هاتفياً

√

هاتفياً

المهندس  /أنس بن محمد صالح صيرفي

√

√

x

√

x

األستاذ  /ثامر بن ناصر العطيش

√

√

هاتفياً

√

هاتفياً

األستاذ  /خالد بن صالح الفريح

√

√

هاتفياً

√

هاتفياً

الدكتور  /زياد بن عثمان الحقيل

√

هاتفياً

x

√

هاتفياً

األستاذ  /طارق بن عبد الرحمن فقيه

√

√

هاتفياً

√

هاتفياً

الدكتور  /عبد اهلل بن حمد المشعل – نائب الرئيس

√

√

هاتفياً

√

هاتفياً

األستاذ /محي الدين بن صالح كامل

√

√

x

√

x

األستاذ /منصور بن عبدالعزيز البصيلي

√

هاتفياً

هاتفياً

√

هاتفياً

األستاذ /مهند بن سعود الرشيد

√

√

هاتفياً

√

هاتفياً
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 -35عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تم طلب سجل المساهمين عدد ( )4مرات والتفاصيل على النحو التالي:

التاريخ

السبب

2017/10/4م

لغرض اجتماع الجمعية العامة (نسخة أساسية)

2017/10/3م

لغرض اجتماع الجمعية العامة (نسخة احتياطية)

2017/9/19م

إجراءات الشركة

2017/4/30م

إجراءات الشركة

 -٣٦وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
الطرف ذو
العالقة

نوع العالقة بالشركة

مدتها

نوع الصفقة

قيمتها

• تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية من كبار المساهمين و عضو
مجلس اإلدارة في مصرف اإلنماء.
مصرف
اإلنماء

• تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من

•مشاركة شركة جبل عمر للتطوير

كبار المساهمين في مصرف اإلنماء.

بحصة عينية في الصندوق .

-

مليار ريال

• يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة
األستاذ /ياسر بن فيصل الشريف عضو
في صندوق اإلنماء مكة العقاري.

 -٣٧معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرف ًا فيه ،وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء
مجلس إدارة الشركة ،أو للرئيس التنفيذي ،أو للمدير المالي ،أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
طبيعة العمل أو العقد

قيمة العمل
أو العقد (بالريال)

مدة العمل
أو العقد

شروط
العقد
أو العمل

اسم العضو  /كبار التنفيذيين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم

تسهيالت ائتمانية

842.000.000

 4سنوات

اليوجد
شروط
تفضيلية.

• رئيس مجلس اإلدارة –
األستاذ  /عبد العزيز بن محمد السبيعي.
• عضو مجلس اإلدارة – المهندس  /أنس
بن محمد صالح صيرفي.

استئجار وحدات سكنية

 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ريال في
السنة باإلضافة إلى
نسبة  ٪٩٥من صافي
إيرادات تأجير العين
المؤجرة من الباطن
خالل كل سنة تعاقدية.

 ٥سنوات

اليوجد
شروط
تفضيلية.

• رئيس مجلس اإلدارة –
األستاذ  /عبد العزيز بن محمد السبيعي.
• عضو مجلس اإلدارة – المهندس  /أنس
بن محمد صالح صيرفي.

خدمات وكيل تمويل

275.000

سنة

اليوجد
شروط
تفضيلية.

• عضو مجلس اإلدارة – األستاذ  /منصور
بن عبد العزيز البصيلي.

توريد نظام التبريد

74.502.689

 26.5سنة

أعمال إنشائية تحت التنفيذ

214,500,000

ينتهي بنهاية
المرحلة
الرابعة

اليوجد
شروط
تفضيلية.

الرئيس التنفيذي للشركة  -األستاذ ياسر
بن فيصل الشريف.

تأجير عدد ( )٤محالت تجارية و
مستودع بالسوق التجاري بالمشروع

 3,318,803سنوياً

 ٣سنوات

اليوجد
شروط
تفضيلية

• عضو مجلس اإلدارة – األستاذ  /طارق
بن عبدالرحمن فقيه.
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بيع عدد ( )٣فنادق و مركزين تجاريين
في المشروع لصندوق مكة العقاري
و استئجار شركة جبل عمر للتطوير
ألصولها المباعة إلى صندوق مكة
العقاري

٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
قيمة اإليجار تعادل
 ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠سنوياً

 ٥سنوات
قابلة للتجديد

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة
الجوال الداخلية للمرحلة الرابعة من
المشروع

12.910.302

سنة

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة
الجوال الداخلية للمرحلة الثالثة من
المشروع وكذلك تشغيل وصيانة
شبكة الجوال الداخلية بالمراحل
 2،3،4من المشروع

11.093.896

سنة

اليوجد
شروط
تفضيلية

اليوجد
شروط
تفضيلية.

• المؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية.
• المؤسسة العامة للتقاعد .
• الرئيس التنفيذي للشركة – األستاذ /
ياسر بن فيصل الشريف.

• عضو مجلس اإلدارة – الدكتور  /زياد بن
عثمان الحقيل

 -38بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
ال يوجد أي ترتيب بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكآفات.

 -٣٩بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

 -40بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات
أخرى ،ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
 ٢٠١٧م
المسدد

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية و لم يسدد

وصف موجز لها

الزكاة

-

-

-

مصاريف الكهرباء التشغيلية

٧،١٩٣،٨٧٩

٢٧٠

-

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

٧،٢٥٧،٨٩٩

ال يوجد

تشمل فرع مكة
المكرمة والرياض
و جدة

البيان

مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

 -4١بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

ال يوجد لدى الشركة حتى اآلن أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

 -4٢إقرارات:

تقر شركة جبل عمر للتطوير بالتالي:
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ُونفذ بفعالية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

 -4٣إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ،وجب أن يوضح تقرير مجلس
اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
ال يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

 -44في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوي
التقرير على ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

 -45تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه األسهم
ال يوجد
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطویر
شركة مساھمة سعودیة
القوائم المالیة الموحدة
للفترة من  ١٣أبریل ٢٠١٧م بدایة الفترة المیالدیة إلى  ٣١دیسمبر ٢٠١٧م

الـفهرس
تقریر مراجع الحسابات المستقل إلى المساھمین

57 - 53

قائمة المركز المالي الموحدة

59 - 58

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

60

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة

61

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

63 - 62

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

127 - 64
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
إﯾﺿﺎح
اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

٧
٨
٩
١٠
١١

٧٦٢٫٨٩٠٫٦٠٧
٥٫١٠٨٫٠٧٣٫٩٠١
١٨٫٦٠٩٫٥٣٩٫٥١٨
١٫١٤٩٫١٥٢
٧٨٫٤٨٥٫٩٥٤

١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩
١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨
٨٩٥٫٢١١
٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦

١٢
١٣
١٤

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٠٦٫٧٨٩٫٧١٦
١٤٫٠١٤٫٦٩٤
──────────
٢٥٫٨٨٠٫٩٤٣٫٥٤٢
──────────

ــ
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
١٠٫٣٠١٫٤٧٧
─────────
١٧٫٧٨٣٫٧٩٢٫١٠٩
─────────

ــ
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩
٧٫٥٥٧٫٣٩٣
─────────
٢٠٫٧١٩٫٨٥٤٫٢١٤
─────────

٧
٧
١٦

٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨
ــ
٢٠١٫٩١٧٫٧٧٥
١٫٥٣٣٫٨٦٨
٣١٣٫٦٠٥٫٩١٢
٢١٧٫٨٦٨٫٨٦٤
──────────
١٫٧٠٧٫٧٥٠٫٥٣٧
ــ
──────────
١٫٧٠٧٫٧٥٠٫٥٣٧
──────────
٢٧٫٥٨٨٫٦٩٤٫٠٧٩
══════════

٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
١٣٨٫١١٧٫٤٤٠
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
٣٫٤٦٠٫٩٥٦
٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥
─────────
٨٢٩٫٣٤٩٫٢٢٤
٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
─────────
٥٫٠٩١٫٩٣٦٫٣٠١
─────────
٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
═════════

١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١
١٩٩٫٠٢١٫٠٢٤
٤٫٢٢٥٫١٨٠
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
─────────
١٫٩٠٧٫٩٤٣٫٦٠٣
ــ
─────────
١٫٩٠٧٫٩٤٣٫٦٠٣
─────────
٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
═════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١
٢٠٦٫٤٨٢٫٩٣٣
──────────

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١
٨٠٨٫٢١٣٫٣٧٣
─────────

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨١٫٤١٥٫٧٩٦
٧٣٩٫٤٧٤٫٤٩٢
─────────

٩٫٥٨٩٫٦١٠٫٤٧٤
)(١٥٫٣٦٠
──────────
٩٫٥٨٩٫٥٩٥٫١١٤
──────────

١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
ــ
─────────
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
─────────

١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
ــ
─────────
١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
─────────

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة ـ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺧزون
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

١٥
١٤

ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ

١٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

)ﻣﻌدﻟﺔ ـ إﯾﺿﺎح (٦

)ﻣﻌدﻟﺔ ـ إﯾﺿﺎح (٦

٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
١٫٧٦٥٫٩٧٤٫٦٨٢
١٨٫٢٣٦٫٧٠٨٫٤٦٨
٣٤٤٫٧٤٧
٥١٫٩٠٠٫٧١٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

١٨
١٨

٣٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺗﺷ ّﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

)ﻣﻌدﻟﺔ ـ إﯾﺿﺎح (٦

)ﻣﻌدﻟﺔ ـ إﯾﺿﺎح (٦

١٩
٢٠
٢١
٢٢

٨٫١٦٧٫٧٦٢٫٧٣٤
٦٫٦٢٨٫١٦١٫٣٧٥
١٥٫٢٠٨٫٧٠٨
٢٫١٢٤٫٠٠٦٫٠٢٧
──────────
١٦٫٩٣٥٫١٣٨٫٨٤٤
──────────

١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١
١٢٫٢٩٦٫٢١٦
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
─────────
١١٫٥٨٧٫٧١٥٫٢٥٤
─────────

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣
٩٫٨٤٢٫٥٩٧
٤٨٨٫٤٩٧٫٩٥٣
─────────
١٠٫٣٨٨٫٠١١٫٥٦٦
─────────

١٩
٢٣

١٥٢٫٢٩٢٫٣٢٠
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢

٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣

١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
١٫٠٨٦٫٩٣٣٫٦٦١

٢٠
٢٤

١٥٫٨٢٥٫٥١٤
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
──────────
١٫٠٦٣٫٩٦٠٫١٢١
──────────
١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥
──────────
٢٧٫٥٨٨٫٦٩٤٫٠٧٩
══════════

١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
─────────
١٫٠٩٦٫٦٧٢٫٢٤٢
─────────
١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
─────────
٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
═════════

١٢٫٠١٥٫١٩٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
─────────
٢٫١٢٤٫٨٩٥٫٩٦٣
─────────
١٢٫٥١٢٫٩٠٧٫٥٢٩
─────────
٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
═════════

إﯾﺿﺎح
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض وﺳُﻠف
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض وﺳُﻠف ـ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ـ اﻟﺟزء
اﻟﻣﺗداول
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺗﺷ ّﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن

 ١٣اﺑرﯾل ٢٠١٧م
)ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ(
إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
إﯾﺿﺎح ﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ
 ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
)ﻣﻌدﻟﺔ ـ إﯾﺿﺎح (٦

٢٥
٢٦

٥٦٨٫٨٢٦٫٦١٣
)(٥٥٧٫٧١٦٫٦٧٣
──────────
١١٫١٠٩٫٩٤٠

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢
)(٢٩١٫٣٤٦٫٧٩١
─────────
٢٥٦٫٣٩٤٫٦٠١

٢٧
٢٨
٢٩

)(٣٣٫٥٥٦٫٦١٨
)(١٧٦٫٦٣٨٫٠٣٦
٣٤٫٣٠٨٫٨١٦
──────────
)(١٦٤٫٧٧٥٫٨٩٨

)(١٢٫٨٢٤٫٥٩٠
)(٥٥٫٤٣٥٫١٢٦
٥٫١١٧٫٨٠٩
─────────
١٩٣٫٢٥٢٫٦٩٤

أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

٣٠
١١

)اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛﺎة

٢٤

)(٤٣٥٫١٣٦٫٥٥٨
)(١٫٠٦١٫٩٨٢
──────────
)(٦٠٠٫٩٧٤٫٤٣٨
ــ
──────────
)(٦٠٠٫٩٧٤٫٤٣٨
──────────

)(١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
١٫٩٨٤٫٢٦٧
─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
ــ
─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
─────────

)(٧٧١٫٣٦٢
──────────
)(٧٧١٫٣٦٢
──────────
)(٦٠١٫٧٤٥٫٨٠٠
══════════

)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
═════════

)(٦٠٠٫٩٥٩٫٠٧٨
)(١٥٫٣٦٠
──────────
)(٦٠٠٫٩٧٤٫٤٣٨
══════════

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
ــ
─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
═════════

)(٦٠١٫٧٣٠٫٤٤٠
)(١٥٫٣٦٠
──────────
)(٦٠١٫٧٤٥٫٨٠٠
══════════

٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
ــ
─────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
═════════

)(٠،٦٥
══════════

٠،٠٨
═════════

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
)اﻟﺧﺳﺎﺋر(  /اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

)اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
)اﻟﺧﺳﺎﺋر(  /اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
)اﻟﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم:
)اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

٣١

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺗﺷ ّﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ــ
ــ
─────────
ــ
─────────
٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
═════════

ــ
ــ
─────────
ــ
─────────
ــ
─────────
٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠

ــ
ــ
────────
ــ
────────
٨٩٫١٢٧٫٥٤١
════════

ــ
ــ
────────
ــ
────────
٧٫٧١١٫٧٤٥
────────
٨٩٫١٢٧٫٥٤١

٨١٫٤١٥٫٧٩٦

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺗﺷ ّﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ )إﯾﺿﺎح (١٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢اﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠

رأس اﻟﻣــﺎل
﷼ ﺳﻌودي

-٩-

)(٦٠٠٫٩٥٩٫٠٧٨
)(٧٧١٫٣٦٢
─────────
)(٦٠١٫٧٣٠٫٤٤٠
─────────
٢٠٦٫٤٨٢٫٩٣٣
═════════

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
─────────
)(٧٫٧١١٫٧٤٥
─────────
٨٠٨٫٢١٣٫٣٧٣

٧٣٩٫٤٧٤٫٤٩٢

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
أرﺑــﺎح ﻣﺑﻘـــﺎة
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌـــودي
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

)(٦٠٠٫٩٥٩٫٠٧٨
)(٧٧١٫٣٦٢
──────────
)(٦٠١٫٧٣٠٫٤٤٠
──────────
٩٫٥٨٩٫٦١٠٫٤٧٤
══════════

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
)(٢٠٦٫٣٣٢
──────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
──────────
ــ
──────────
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤

١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨

اﻟﻣﺟﻣـــــــوع
﷼ ﺳﻌـــودي

)(١٥٫٣٦٠
ــ
──────────
)(١٥٫٣٦٠
──────────
)(١٥٫٣٦٠
══════════

ــ
ــ
──────────
ــ
──────────
ــ
──────────
ــ

)(٦٠٠٫٩٧٤٫٤٣٨
)(٧٧١٫٣٦٢
──────────
)(٦٠١٫٧٤٥٫٨٠٠
──────────
٩٫٥٨٩٫٥٩٥٫١١٤
══════════

١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
)(٢٠٦٫٣٣٢
──────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
──────────
ــ
──────────
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤

ــ

ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
﷼ ﺳﻌـــودي

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌـــودي
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
)اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إطﻔﺎء رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
)اﻟرﺑﺢ(  /اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

إﯾﺿﺎح

٩
٨
١٠
١١
٢٩

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
ﻣﺧزون
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﺳﺗﺛﻣﺎر إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة
ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٩
١١
١٠
٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳُﻠف
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
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ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣اﺑرﯾل
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌـودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢اﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م إﻟﻰ ١٢
اﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌـودي

)(٦٠٠٫٩٧٤٫٤٣٨

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨

١٦٧٫٩٥٠٫٠٧٣
٣٤٫٢٠٩٫٣٤٤
١٨٨٫٦٦٤
٢٫١٤١٫١٣٠
١٫٠٦١٫٩٨٢
٤٣٥٫١٣٦٫٥٥٨
)(٢٦٫٦٠٦٫٠٥٩
)(٩٤٫٢٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣٫٠١٣٫٠٥٤

٦٠٫٢١٠٫١٢٩
٣٫١٦٠٫٠٨٨
٧٥٫١٥٢
٢٫٢٤٧٫٢٨٧
)(١٫٩٨٤٫٢٦٧
١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
ــ
٢٦٢٫٤٧٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٥٩٫٢٠٧٫٨٢٨

١٫٩٢٧٫٠٨٨
)(٣٢٫١٦٥٫٧٥٢
)(٨٩٥٫٨٢٩
ــ
١٨٫٠٦٤٫٠٤٩
)(٣٫٧١٣٫٢١٧
)(٤٢٫٩٣٩٫٧٠٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(٤٦٫٧١٠٫٣١٤
)(٥٢١٫١٧٨٫٧٦٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(٥٦٧٫٨٨٩٫٠٨٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٦٤٫٢٢٤
)(١٨٧٫٨٣٤٫٩٩٩
٢٫٦٠٧٫١٧٣
٦٦٫٠٨٠٫٥٤٤
)(٧٠٫٥١١٫٧٨٨
)(٢٫٧٤٤٫٠٨٤
٥٥٫٨٧٩٫٨٥١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢٣٫٤٤٨٫٧٤٩
)(٣١٢٫٩٠٩٫٧٧٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(١٨٩٫٤٦١٫٠٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(٣٩٠٫٧٩٦٫٣١١
٩٤٫٢٠٠
ــ
)(٤٤٢٫٦٠٥
)(٤٩٢٫١٣٣٫١٦٧
)(٢٩١٫٠٧١٫٤٩٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(١٫١٧٤٫٣٤٩٫٣٧٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(١٫٤٣٠٫٦٨١٫٩٥٩
٦٢٠٫٠٠٠
)(٢٥٫٦٦٢٫٩٥٤
)(٦٢٥٫٦١٦
٢٧٦٫٣٤٩٫٩٤١
ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(١٫١٨٠٫٠٠٠٫٥٨٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٫٣٦٧٫٣٧٢
)(٢٫٣٧١٫٥٧٣٫٥٨٧
٤٫٦٨٦٫٥٩٢٫٤٤٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٫٣٢٦٫٣٨٦٫٢٢٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(٣٫٣٧٨٫٨٧٩
٥٣٣٫٧٨٦٫١٩١
)(٧٫١٥٢٫٧٩٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٢٣٫٢٥٤٫٥١٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

إﯾﺿﺎح
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٧

أھم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣوﺟودات ﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
إﻋﺎدة ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
إﻋﺎدة ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
إطﻔﺎء أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
إطﻔﺎء ﻣﺻروﻓﺎت ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣرﺳﻣﻠﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
رﺑﺢ ﻣؤﺟل ﻣن ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ـ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
رﺑﺢ ﻣؤﺟل ﻣن ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ـ اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻣﺧﺻص اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻣﺧﺻص اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﻓﺎﺋدة ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣اﺑرﯾل
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌـودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢اﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م إﻟﻰ ١٢
اﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌـودي

٥٨٤٫١٤٧٫٧٦٦
٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨
══════════

)(٨٤٦٫٢٠٧٫٠٩٦
١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
══════════

ــ
══════════
٩٩٫٢٣٦٫٤٩٤
══════════
٧٤٠٫٢٩٥٫٨٣٠
══════════
ــ
══════════
١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
══════════
١٫٢١٥٫١٣٣٫٨٩٤
══════════
٤٫٧٨٤٫٨٦٦٫١٠٦
══════════
١٩٨٫٣٢٢٫٧٠٢
══════════
ــ
══════════
ــ
══════════
١٨٣٫١٣٠٫٠٦٠
══════════
١٫٦٢٢٫٥٦٧٫٩٣٠
══════════

١٧٤٫٧٦٧٫٦٠٥
══════════
٤٢٫٧٣٣٫٦٠٠
══════════
١٫٦٣٣٫٥٩٣٫٧٤٦
══════════
٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
══════════
ــ
══════════
ــ
══════════
ــ
══════════
٨٫١٠٧٫٨٧٦
══════════
٣٫٦٩١٫٠٥٥
══════════
٣٢٧٫١٠٤٫٠٠٠
══════════
ــ
══════════
ــ
══════════

١١٫٧٠٠٫٥٧٦
══════════

ــ
══════════

٨٣٫١٩٠٫٥٥٠
══════════
١٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠
══════════
١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
══════════

ــ
══════════
ــ
══════════
ــ
══════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﻛرﯾم رﻗم م ٦٣/ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨أﻛﺗوﺑر ٢٠٠٦م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٥رﻣﺿﺎن ١٤٢٧ھـ( .وﻗد ﺻدر اﻟﻘرار
اﻟوزاري رﻗم  /٢٥٣ق ﺑﺈﻋﻼن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨أﻛﺗوﺑر ٢٠٠٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٦ﺷوال ١٤٢٨ھـ( .اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٤٠٣١٠٥١٨٣٨ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠٠٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥ذي اﻟﻘﻌدة ١٤٢٨ھـ( ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ
اﻟﻣﻛرﻣﺔ.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﺣرم اﻟﻣﻛﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ إﻟﻰ ﻗطﻊ
أراﺿﻲ ﻟﻐرض إدارﺗﮭﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ وﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وإدارة
وھدم وﻣﺳﺢ وﺗﺄﺛﯾث اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺳﻛن اﻟﻣوظﻔﯾن واﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر ﻣﻌدات وأﺛﺎث اﻟﻔﻧﺎدق وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧﺎدق.
ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﺷرﻛﺔ )"اﻟﻣﺷروع"( ﺳﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ،ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺻﺎت واﻷﺑراج .ﻻ زاﻟت اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ﺗﺳﺗﻛﻣل ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع ،ﺣﯾث أﻛﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﮭدم وﺗرﺣﯾل اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳطﺢ واﻟﻘطﻊ
اﻟﺻﺧري ﻟﻠﻣﺷروع ،وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﺟﮭﯾز اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺟﺳور واﻷﻧﻔﺎق وﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة وأﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎء
واﻟﻣﯾﺎه  ،وﻣﺎ زال اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وأﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء اﻷﺧرى.
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺟﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﺑﻣوﺟب ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر ،ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻔﻧﺎدق:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧطﺎب اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر

اﻟﻔﻧدق

ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺟل

أﺟﻧﺣﺔ ھﯾﻠﺗون ﻣﻛﺔ
ﻣﺎرﯾوت ﻣﻛﺔ
ﺣﯾﺎة رﯾﺟﻧﺳﻲ

 ٤رﻣﺿﺎن ١٤٣٥ھـ
 ٥رﻣﺿﺎن ١٤٣٦ھـ
 ٥رﻣﺿﺎن ١٤٣٦ھـ

٤٠٣١٠٧٧٠٨١
٤٠٣١٠٨٥٠٨٨
٤٠٣١٠٨٧٥٤٧

 ١٥رﺟب ١٤٣٤ھـ
 ٨رﺟب ١٤٣٥ھـ
 ١٤ذو اﻟﻘﻌدة ١٤٣٥ھـ

رﻗم ﺧطﺎب اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ
واﻵﺛﺎر
أ ت م٣٤/٥٨٨٧ /
أ ت م٣٥/٨٣٣٢ /
٨٩٥٧

 ٢٢رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٤ھـ
 ١٦ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٥ھـ
 ٢٦رﺟب ١٤٣٥ھـ

ﻛوﻧراد
ھﯾﻠﺗون ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات

 ٢٥ﺷﻌﺑﺎن ١٤٣٧ھـ
 ٣رﺟب  ١٤٣٨ھـ

٤٠٣١٠٩١٦٣٦
٤٠٣١٠٩٧١٧٤

 ١٠رﺟب  ١٤٣٦ھـ
 ٧ذو اﻟﻘﻌدة  ١٤٣٧ھـ

٩٣٤٧
١٦٤٧٤

 ٢٥ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٦ھـ
 ١٤ﺷوال  ١٤٣٧ھـ

وﻗﻌّت اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺷروطﺔ ﻟﺗﺑﯾﻊ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻓﻧﺎدﻗﮭﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻌﯾد اﺳﺗﺋﺟﺎرھﺎ وھﻲ أﺟﻧﺣﺔ ھﯾﻠﺗون ﻣﻛﺔ ،وﻓﻧدق
ﺣﯾﺎة رﯾﺟﻧﺳﻲ ،وﻓﻧدق ﻛوﻧراد ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (١٧ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻛﺗﻣﻠت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺻﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗداول ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١١ﯾوﻧﯾو ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٦رﻣﺿﺎن ١٤٣٨ھـ( وﻗﻌّت اﻟﺷرﻛﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﯾوﻧﯾو ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٤رﻣﺿﺎن ١٤٣٨ھـ( ﻟﻔﺗرة  ١٥ﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ
 ٥٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻔﻧدق واﺣد ﻣن ﻓﻧﺎدﻗﮭﺎ وھو ﻣﺎرﯾوت ﻣﻛﺔ .ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﻘوم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧدق
ﻟﻔﺗرة  ١٥ﺳﻧﺔ ودﻓﻊ إﯾﺟﺎر ﺳﻧوي ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٣،٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋن اﻟـ  ١٤ﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺑﻠﻎ  ٣١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋن
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻓﻘط.
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( .ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م .ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺷﺎﻣﺧﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر

رﻗم اﻟﺳﺟل
٤٠٣٠٥٩٤٦٠٢

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﺣﺎت ﻹدارة اﻟﻣراﻓﻖ )" ﺳﺎﺣﺎت"(

٤٠٣١٢١٠٤٩٩

ﺷرﻛﺔ وارﻓﺎت ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ )ﺗﺣت اﻟﺗﺄﺳﯾس(*

٤٠٣٠٢٩٨٥٦٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺟل
 ١٩ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
) ٩أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧م(
 ٢ﺻﻔر ١٤٣٩ھـ
) ٢٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧م(
 ١٤رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٩ھـ
) ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨م(

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
%١٠٠

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر

%٦٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر

اﻷﻧﺷطﺔ
ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺧدﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ

%٩٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر

ﺧدﻣﺎت ﺿﯾﺎﻓﺔ

* ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﻻ ﺗزال اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ وارﻓﺎت ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ .إن ﻣوﺟودات
وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗرر اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﻣﺎرس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٤ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة  ١٤٣٨ھـ( ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﮭﺟري إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻼدي ﻟﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ﻛل ﺳﻧﺔ .ﺗم اﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص
ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥رﺟب  ١٤٣٨ھـ( .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣن  ٢اﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١ﻣﺣرم  ١٤٣٨ھـ إﻟﻰ  ١٥رﺟب  ١٤٣٨ھـ( واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
آﺧر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺟرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﺑﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑدأت ﻣن  ١٣اﺑرﯾل ٢٠١٧م واﻧﺗﮭت ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م.
 .٢أﺳﺎس اﻹﻋداد
 ١-٢ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
أ ُﻋدت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن .ھذه ھﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﻲ أﻋدت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) (٦ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻷول ﻣرة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
إن ﻗرار اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ھﺟرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﯾﻼدﯾﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح  (١ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر أﻗﺻر وﻓﺗرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ.
 ٢-٢أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻣوﺟب ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑدﯾل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ:
أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
اﻟﺑﻧود
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ـ أﯾﮭﻣﺎ أدﻧﻰ.
ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(٢١
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
 ٣-٢ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وھو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ھﻲ
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺧﻼف ذﻟك.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٢أﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺳﯾطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﻘوق أو ﻋواﺋد ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺳﯾطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ إذا وﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻧﻔوذاً ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ )ﻣﺛل :ﺣﻘوق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ(
• ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ
• ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻧﻔوذھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدھﺎ
ﺗُدرج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻟدﻣﺞ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوﺣﯾدھﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗوﻗف ھذه اﻟﺳﯾطرة .ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﺋﻣﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ.
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ھﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﺄن اﻣﺗﻼك ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﯾطرة .وﻟﺗﻌزﯾز ھذا اﻻﻓﺗراض وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻗل ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت أو ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾطرة أم ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ،وھذا ﯾﺗﺿﻣن:
• اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ.
• اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى.
• ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ إذا ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف أن ھﻧﺎك
ﺗﻐﯾرات ﻟﻌﻧﺻر أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ زوال ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺗم ﺿم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘدان اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺗم اﻟرﺑط ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﻟو أن ھذا اﻟرﺑط ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ رﺻﯾد ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺗُﻘﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان ﻟﻠﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وأي ﺣﺻص
ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أي ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻋﻧد اﻟﺗوﺣﯾد
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وأي إﯾرادات أو ﻣﺻروﻓﺎت أو ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ
واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﺗﺑﻌد ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ،وﻟﻛن ﻓﻘط ﺑﻣﻘدار ﻋدم وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣﻛﺎم
واﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ
ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺿﻊ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻘدﯾرات .ﯾﺗم ﻓﺣص
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،إﻻ أن ﻋدم
اﻟﺗﯾﻘن ﺑﺧﺻوص ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻷﺣﻛﺎم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة اﻟﻌﻘد .ﯾﺗم إدراج ﺣواﻓز
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻣؤھﻼً ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٤٠اﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻋﻘﺎرﯾﺔ" .ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ھذا اﻟﺣﻛم ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﯾدر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗﻘل ﻋن
اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺑدﻻً ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗوﻟﻰ أﯾﺿﺎ َ ﺗﺷﻐﯾل ھذه اﻟﻣوﺟودات.
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺗﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ـ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷروط
وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺗﯾب ـ اﺣﺗﻔﺎظﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر – اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺗﻠك ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺄﺟور إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ.
ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري وﺿﻊ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وھذا ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم وزﯾﺎدات
اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت وﺣرﻛﺔ اﻟﺗوظﯾف .وﻧﺗﯾ ﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮫ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن
اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ھو ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم وزﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
اﻟﻣﻼﺋم ،ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة أن ﻋواﺋد اﻟﺳوق ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﻧدات ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة .ﺗﺳﺗﻧد اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠرواﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت
اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻷﻗدﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل .ﯾﺳﺗﻧد ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت إﻟﻰ ﺟداول
اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺧرى
ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى .وھذا ﯾﺗطﻠب ﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻌواﻣل اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻧﻘد وﺗﺧﺗﺎر ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب
اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻻطﻔﺎء .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدة اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل واﻟﺗﻠف اﻟطﺑﯾﻌﻲ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻻطﻔﺎء دورﯾﺎ ً ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓﻖ طرﯾﻘﺔ وﻣدة اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣوﺟودات.
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون
ذﻟك ﻣﺟدﯾﺎً ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب إﺑداء درﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت
ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر.
ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺻﺻﮭﺎ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون وأﻋﻣﺎر اﻟﻣﺧزون
واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراھﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧزون واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺧزون وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺧزون اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻗد ﯾﺗﻐﯾر ﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﺗﺎﻟف وﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ
أﺧرى ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣوارد ﻟﻼﺳﺗﻣرار
ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .إﺿﺎﻓﺔً ﻟذﻟك ،ﻟﯾﺳت اﻹدارة ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي ﻋدم ﺗﯾﻘن ﺟوھري ﻗد ﯾﻠﻘﻲ ﺑظﻼل ﻣن اﻟﺷك
ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات
اﻟﻣوﺣدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م ﻷﻏراض
ّ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(١
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔوذا ً ﺟوھرﯾﺎ ً دون أن ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
إن اﻟﻧﻔوذ اﻟﺟوھري ھو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ،وﻟﻛن ھذا
ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .ﯾُﻔﺗرض وﺟود ﻧﻔوذ ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  %٢٠أو أﻛﺛر
ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى .ﺗﺣﺗﺳب اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم ﺑداﯾﺔً إدراج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣ ﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ـ وذﻟك ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت
ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺗداء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺟوھري وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ زوال ھذا اﻟﻧﻔوذ اﻟﺟوھري.
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إن ﻛﺎن ﺿرورﯾﺎ ً إدراج ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾﻼً
ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وھو اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗﺳﺟل اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
وﻓﻲ ﺣﺎل زوال اﻟﻧﻔوذ اﻟﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس
وإدراج أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺑﻘﻲ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺗم إدراج أي ﻓرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد زوال اﻟﻧﻔوذ اﻟﺟوھري واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺎوي أو ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣ ﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺻﺔ ـ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ـ إﻟﻰ اﻟﺻﻔر وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إدراج
أي ﺧﺳﺎﺋر إﺿﺎﻓﯾﺔ ـ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣدود أي اﻟﺗزام واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد دﻓﻌت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﯾﺎﺑﺔً
ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ﯾﺗم ﻋﻣل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺎ ھو ﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣﺗداول  /ﻏﯾر ﻣﺗداول.
اﻟﻣوﺟودات
ً
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
•
•
•
•

ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ،
ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أو
ﻛون اﻷﺻل ﻧﻘدا ً أو ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘد إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺣظورا ً ﺗﺑﺎدل اﻷﺻل أو اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭراً
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل:
•
•
•
•

ﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ،
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
ﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أو
ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭرا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل أو ﺳداد اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن أطراف اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﺗﺗم
إﻣﺎ:
• ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
• ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﺳوق رﺋﯾﺳﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻹدارة وﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ـ ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟوﺳطﺎء أو ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ـ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟدﻟﯾل
اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟدﻋم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن ھذه اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ.
ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾم
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدﺧﻼت أﺧرى ﻣن ﻏﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ
ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل :اﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل :اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدﺧﻼت ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻼﺣظﺔ(.
وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام واﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺻﻧف ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣدﺧﻼت أﻗل ﻣﺳﺗوى واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻘﯾﺎس.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث وﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾر.
ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات
ﺻدر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﺑﺧﺻوص إﯾرادات اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو ٢٠١٤م وﯾﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮫ
ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳوا ًء ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ أو اﻟﻣﻌدل
ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﻧﻣوذﺟﺎ ً ﺷﺎﻣﻼً واﺣداً ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات
ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وﯾﺣل ﻣﺣل ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹدراج اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﯾرادات ﻋﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(
ً
ً
ﯾؤﺳس ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧﻣوذﺟﺎ ﺟدﯾدا ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﺳوف ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(١٥
واﺧﺗﺎرت اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﮫ ﯾﻌﻛس أداء أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل.
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹدراج اﻹﯾرادات ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:

 (١اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات
ً
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ):(١٥
اﻟﺧطوة ) :(١ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل :اﻟﻌﻘد ھو اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟزاﻣﯾﺔ وﯾوﺿﺢ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺳﺗﯾﻔﺎؤھﺎ ﻟﻛل ﻋﻘد.
اﻟﺧطوة ) :(٢ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :اﻟﺗزام اﻷداء ھو وﻋد ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺣﺳب اﻟﻌﻘد ﻣن أﺟل ﻧﻘل ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻣﯾل.
اﻟﺧطوة ) :(٣ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ :ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھو اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾل ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.
اﻟﺧطوة ) :(٤ﺗوزﯾﻊ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗزام أداء ،ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗزام أداء ﺑﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘدر ﻟﻠﺛﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ ﻟﻘﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺗزام
اﻷداء.
اﻟﺧطوة ) :(٥إدراج اﻹﯾرادات ﻋﻧد )أو ﺣﯾﻧﻣﺎ( ﺗؤدي اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام اﻷداء.
ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام اﻷداء وﺗﻘوم ﺑﺈدراج اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻟﻌﻘد إذا ﻣﺎ ﺣﻘﻘت أي ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 (١ﺣﺻول اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﺗﮭﻼك ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت،
 (٢أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أو ﺗﺣﺳﯾن ﻣوﺟودات ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻌﻣﯾل وﻗت إﯾﺟﺎد أو ﺗﺣﺳﯾن اﻷﺻل ،أو
 (٣أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻻ ﯾُ َﻛون ﻣوﺟودات ذات اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻸداء اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ أﺣد اﻟﺷروط أﻋﻼه ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﯾﻔﺎء
اﻟﺗزام اﻷداء.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣوﻋود وﺗﻔﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣوﻋود:
-

ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻖ ﺣﺎﺿر ﻟﻠدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺻل
ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل ﺣﻖ ﺗﻣﻠك ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺻل
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل
ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل
ﻗﺑول اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻸﺻل
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

 (١اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري واﻟذي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺣﺎل اﻛﻣﺎل أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎءات
وﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط واﻻﺳﺗﻼم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت .ﺗ ُﻘﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺛﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ
اﻟﻘﺑض ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣددة.
ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺑﻣﻘدار اﻟﺣد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ــ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ــ ﺑﺻورة ﯾُﻌﺗد ﺑﮭﺎ.

 (٢إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر
ﯾﺗم إدراج إﯾرادات ﺗﺄﺟﯾر ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل
ﺣواﻓز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
 (٣إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻣن إﯾرادات اﻟﻐرف واﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﺗدرج
اﻹﯾرادات ﺑﻌد اﻟﺧﺻوﻣﺎت ورﺳوم اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت.
 (٤إﯾرادات أﺧرى
ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋرﺿﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ أو ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﺗدرج اﻹﯾرادات ﻣن وداﺋﻊ ﻣراﺑﺣﺔ ﻷﺟل ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﺗﺷﻣل ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾدا ً
ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات .ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟﮭود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
ﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾرادات وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳوﯾﻖ وﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت ـ ﻋﻧد اﻟﻠزوم.
اﻟزﻛﺎة
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺣﺗﺳب أي ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ،إن وﺟدت ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧد
اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑط ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم
ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺟرى ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗدرج اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ـ إن وﺟدت.
ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ذاﺗﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﺄھﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻟظروف اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﻐرض اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ ،وﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻔك واﻹزاﻟﺔ واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﯾﮫ اﻟﻣوﺟودات وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠﺔ.
ﺗدرج اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺳﺗﺷﺎرات
واﻟﮭدم وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ وﻗطﻊ اﻟﺻﺧور واﻹﺷراف وأﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل ﻟﻠﻣوﻗﻊ
وﺟﺎھزﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال ﺟزء ھﺎم ﻣن ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺻورة ﯾُﻌﺗد
ﺑﮭﺎ .ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﯾُﺣﺗﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك واﻟﺗﻲ ھﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻل ﻣﺎ أو ﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ــ أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر ،إﻻ إذا ﻛﺎن
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوف ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر .ﻻ ﺗﺳﺗﮭﻠك اﻷرض اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أﺟزاء ﻣن ﺑﻧد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وﻣﻌدات ﻟدﯾﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ( ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻧد ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺣﺎل ﺑﯾﻌﮫ أو ﻋدم ﺗوﻗﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﺟراء اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋن طرﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:
•
•
•
•
•
•

ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ:
 إﻧﺷﺎءات ﻣﻌداتﻧظﺎم ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
ﻣوﺟودات أﺧرى

ﻋدد اﻟﺳﻧوات
٨٥
٤٠-١٥
٨٥
٢٠
٣٠
١٠
٧ -٤

ﯾﺗم ﻓﺣص طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ـ إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات إﻟﻰ ﺑﻧد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد
ﻟﮫ اﻷﺻل .ﯾﺗم ﻋﻣل ھذه اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل.

- ٢١ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

أ( ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
ﻋﻧد ﺑدء اﻟﺗرﺗﯾب ،ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر.
ﻋﻧد ﺑدء اﻟﺗرﺗﯾب أو إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻔﺻل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر وﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ .إذا ﻣﺎ أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﺻورة ﯾُﻌﺗد ﺑﮭﺎ ﻓﯾﺗم إدراج اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺎوي
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزام ﻣﻊ ﻛل دﻓﻌﺔ ﻣن اﻟدﻓﻌﺎت وإدراج ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ب( اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة
ﺗُﺻﻧف ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﺗُﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة ﺑداﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ــ أﯾﮭﻣﺎ
أﻗل .وﺑﻌد اﻹدراج اﻷوﻟﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل وﺑﺷﻛل ﺟوھري إﻟﻰ
ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ج( دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺗدرج دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر .ﺗدرج ﺣواﻓز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻروف اﻹﯾﺟﺎر
طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾل وﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋم .ﯾﺗم
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻛل ﻓﺗرة طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧراج ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة دوري ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن
اﻻﻟﺗزام.

د( اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻟﻠﻣوﺟودات ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ،ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ وإدراﺟﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
 ﯾﺗم إدراج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓورا ً.-

ﯾﺗم إدراج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓوراً ،إﻻ إذا ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﻌوﯾض
اﻟﺧﺳﺎرة ﺑدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﻣﺎ ھو أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق ،ﻓﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ وإطﻔﺎؤھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر طوال
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل.

-

ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻓوق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإطﻔﺎؤھﺎ طوال اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ
ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل.

- ٢٢ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج اﻷﺻل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
ﻹﻋداد اﻷﺻل ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ أو اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ،وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺗﻛون
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺗراض اﻷﻣوال.
ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل إﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﻗت ﻟﻘروض ﻣﺣددة ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت )اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو ﺟزء ﻣن ﺑﻧﺎء أو ارض أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ( اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣﺗراﻛم وأي ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ـ إن وﺟدت .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن ﺑﻧد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺻورة ﯾُﻌﺗد ﺑﮭﺎ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺣﺎل
ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﺗدرج اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺗﻌﺎب اﻻﺳﺗﺷﺎرات
وأﻋﻣﺎل اﻟﮭدم وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ وﻗطﻊ اﻟﺻ ﺧور واﻹﺷراف وأﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻧﻘل اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ
اﻟﻣوﻗﻊ وﺟﺎھزﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ.
ﯾدرج أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻣن ﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﯾﺣﺗﺳب ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧد( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب
اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
• ﻣﺑﺎﻧﻲ
• ﻣﻌدات
• ﻣوﺟودات ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ:
 إﻧﺷﺎءات -ﻣﻌدات
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ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرا ً ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﻊ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺑدء
اﻟﺗطوﯾر وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﯾﺗم ﻋﻣل ھذه اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق
اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وا ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ـ إذا ﻟزم اﻷﻣر.
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﺗﺣﻣل
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ أي إطﻔﺎء ﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗراﻛم ـ إن وﺟدت .ﻻ ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧﻠﯾﺎ ً وﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺻروﻓﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺣددة طوال أﻋﻣﺎرھﺎ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻗﯾﻣﮭﺎ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗواﻓر ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة اﻻطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﻻطﻔﺎء ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذي اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة
ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ اﻻطﻔﺎء ـ ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ـ وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إدراج ﻣﺻﺎرﯾف اﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم اﻹدراج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل.
ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟظروف إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض.
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗم ﻓﺣص اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد وھﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻸﺻل ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻷﺻل واﺣد
ﻣن اﻟﻣوﺟودات ـ إﻻ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻣوﻟدا ً ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟودات أﺧرى أو
ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣن اﻟﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل أو ﻟوﺣدة ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﺈن
اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر ﻗد ﺗﻌرض ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺧﻔﺿﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف
إﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم ﻣراﻋﺎة أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوﻗﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗت واﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل.
ﯾﺗم إدراج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .إن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة ﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات ،ﺛم ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟوﺣدة )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟوﺣدات( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ وﺗﻧﺎﺳب.
ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً أو
ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد.
ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرا ً ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ إدراج آﺧر ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﻛون ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻣﺣدودا ً ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل
ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أو ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ـ ﺑﻌد طرح اﻻﺳﺗﮭﻼك ـ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض
ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ .وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺛل ھذا اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم ﻓﺣص أي ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ـ ﻋدا اﻟﺷﮭرة ـ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس ﻗﯾد ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.
ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﺗُﺻﻧف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ أو إﻧﺷﺎؤھﺎ أو اﻟﺗﻲ ﻓﻲ طور اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗطوﯾر ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
وﺗدرج ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرض واﻹﻧﺷﺎء
واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟﮭﯾز اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺿﻣن دورة اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻣﻠﺔ وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻧوي.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗردادھﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ
أﻛﺛر ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر .ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد وأن
اﻷﺻل ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ .إن اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺟب أن ﺗوﺿﺢ أﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ وﺟود ﺗﻐﯾرات
ﺟوھرﯾﺔ أو أﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺛل ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ــ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﯾﺗم إدراج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷوﻟﻲ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،وﺗدرج
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺻﻧﯾف
اﻷﺻل ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎؤه أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﺑﻌد ذﻟك وﻻ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ واﻟ ُﻣﺣﺎﺳب
ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك.
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(٩
ﯾدﺧل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨م أو
ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م .ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" :ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻘدم ﻗواﻋد ﺟدﯾدة ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻧﻣوذﺟﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ـ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إدراج أي أﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺟزءا ً ﻣن أﺣﻛﺎم ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرا ً ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ً ﺟوھرﯾﺎً ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋداً ـ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ـ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻧﺻرا ً ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ً ﺟوھرﯾﺎ ً أو اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﻓﻲ
أﻗل ﻣن  ١٢ﺷﮭرا ً ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(١٥

اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة( ،و
ب( ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

- ٢٥ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،و
ب( ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ دﻓﻌﺎت ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى وذﻣم اﻟﻣوظﻔﯾن ووداﺋﻊ ﺿﻣﺎن
واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن .ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )إن وﺟدت( .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر
أي ﺧﺻم او ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟرﺳوم أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل .ﯾﺗم إدراج إطﻔﺎء
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل ﺿﻣن إﯾرادات  /ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﺗدرج اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
أ( اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوج أﻋﻣﺎل ،وﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ب( اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل
اﻟﻘرض وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻘرض اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ.
ﺗﻘﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدرج ﻣﻛﺎﺳب  /ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾدرج ﻛل
ﻣن إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗدرج ﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺿﻣن اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ ﺣﺎل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺣﺎل
أدوات اﻟدﯾن .وﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إﻻ إذا ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ،
ﺗﻘﺎس ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم إدراج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
واﻹﯾرادات )اﻟﻔﺎﺋدة وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح( اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﻋﻧدﻣﺎ ،وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ
ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣن أﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ(
)أي اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ـ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ـ ﻋﻧد:
• اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو
• ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل أو ﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل دون
ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "ﺗﻣرﯾر" ،أو )أ( ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل ،أو
)ب( ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل وﻟﻛن ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺗﺑﺎع ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺣﺻول ﺣدث اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺑل ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﻻً ﻣن
ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻋﺎدة ً ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ إﻣﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل )أ(  ١٢ﺷﮭرا ً ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،أو )ب(
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن
ﻣﺧﺻص ﯾﻌﺎدل اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  ١٢ﺷﮭرا ً .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ،ﯾﺟب ﻋﻣل ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرا ً ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ً ﺟوھرﯾﺎً ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣل
ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة .اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﯾﺎر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرا ً ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ً ﺟوھرﯾﺎً ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.
ﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸًﺻل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص وﯾﺗم إدراج ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺳﺗﻣر إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻐرض ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘروض ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣرﺗﺑط
ﺑﺎﻟﻘروض ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧظرة واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺗم ﺗﺣﻘﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ إذا ـ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ـ زاد أو ﻧﻘص ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻓﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﻘﻠﯾص ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص .إذا ﻣﺎ ﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺷطب ﻣﺎ ﻓﻲ
وﻗت ﻻﺣﻖ ،ﻓﯾﺗم ﻗﯾد اﻻﺳﺗرداد إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ـ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﺻروف ﻓﺎﺋدة وﺗدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑداﯾﺔً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻼﻋﺗراف
اﻷوﻟﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا:
أ( اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ب( اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣؤھل ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
ج( ﻋﻘود ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ.
د( اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺑﻣﻌدل أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ھـ( اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
رﻗم ) .(٣ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذا اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى وﻗروض وﺳﻠف وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ووداﺋﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وأﻣوال ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﺣﺗﺟزة .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل .ﺗدرج اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔ ّﻌﺎل.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟرﺳوم أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر
ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔ ّﻌﺎل .ﯾدرج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أي اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ أو اﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎؤه .وﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟود ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻘرض
ﺣﺳب ﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً أو ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﻓﺈن ﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺑدال أو اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻌﮫ ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻗﯾد ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾد .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(٩
اﻟﺗﺣول اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم
طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم
ّ
) .(٩إن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ )أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﺷروط ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ھو  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م وﻟم ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )) (٩ﺗﺗﻣﺔ(
ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٩واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ،أو اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد
ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) .(٩ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺣدﯾدھﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(٩
ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ
ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ذات
ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أي ﻗﯾود.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗدرج اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾره ﺑﺻورة
ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ وﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳداد ھذا اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﻌد  ١٢ﺷﮭرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾﻖ ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام .ﯾدرج ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺧﺻم
ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻘد ــ
أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﻗﺑل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻص ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج أي ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻘد.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌدل ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻷﻓﺿل .إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣﺣﺗﻣﻼً أن ﯾُطﻠب ﺗدﻓﻖ
ﻣوارد ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص.
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

أ( ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺗﻘﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم اﻟﺧﺻم وﺗﺻرف ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﯾدرج اﻻﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أو أي ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﻟدﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﻣوظف وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑﺻورة ﯾُﻌﺗد ﺑﮭﺎ.

ب( ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋن ﻓﺗرات ﺧدﻣﺎﺗﮭم
اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ
ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺧﺻم ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ وطرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي
ﻣوﺟودات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(

ب( ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر اﻛﺗواري ﻣؤھل ﺑواﺳطﺔ طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺣﺗﺳﺎب أﺻل ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﻣدرج ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ
أي إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
وﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر أي ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة اﻟذي ﯾ ﺗﻛون ﻣن أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻛﺗوارﯾﺔ ،واﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣوﺟودات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ )ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻛﺟزء
ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة( وﺗﺄﺛﯾر ﺳﻘف اﻟﻣوﺟودات )إن وﺟدت ،ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة( ،وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓورا ً ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة )اﻟدﺧل( ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣددة
)اﻷﺻل( ﻟﻠﻔﺗرة ﺑواﺳطﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزام
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة )اﻷﺻل( ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة )اﻷﺻل( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت ودﻓﻌﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
أو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺳﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﺳوﯾﺔ.
ﺑﺧﺻوص اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن أﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة،
واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ )إن وﺟدت( .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة اﻟﻌﺎﺋدة
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ وﺗﺄﺛﯾرات ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ.
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻧﺷﺂت:
 (١ﯾزاول أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات وﺗﻛﺑد ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 (٢ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص
اﻟﻣوارد وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ،و
 (٣اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ.
ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻲ ﺗرﺳل ﻟﻠﻣﺳؤول اﻷول ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﻋﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻘطﺎع وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻲ .ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﯾﻘدم ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎرﯾر ،وھﻲ اﻟوﺣدات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ).(٣٥
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٥اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﻋﻠﻰ
ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺻﺎدرة وﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ:
أ( ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر"
ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن.
ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗزام
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾﺟﺎر .ﯾوﺟد إﻋﻔﺎءات اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
إﻻ أن ﺗﻠك اﻹﻋﻔﺎءات ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر .ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺳﺗﻣر
اﻟﻣؤﺟرون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ أو ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﺑدﯾﻼً ﻟدﻟﯾل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٧
"ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" ،ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم )" - (٤ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﻋﻘد إﯾﺟﺎر" ،ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم )" - (١٥ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ  -اﻟﺣواﻓز" ،ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم )" - (٢٧ﺗﻘﯾﯾم ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر".
ﯾﻛون اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧﺎﻓذا ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ
ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" – (١٥إﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼء" ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(١٦
ب( ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١٠اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٢٨اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ"
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺿﺎرب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٠وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٢٨ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗوﺣﯾد وﺣﺳﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
زﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك .ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺗﻌرﯾف "اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري"
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" – (٣ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل".
ﺗﻘدم اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﯾﺿﺎ ً ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو زﯾﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري.
ﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻷﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ .إﻻ أﻧﮫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون
ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٤٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ"
ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﯾل ﻋﻘﺎرات إﻟﻰ أو ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ .ﺗﻧص اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺣوﯾل
ﯾﺗم ﻋﻧدﻣﺎ ،وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧواﯾﺎ اﻹدارة وﺣده ﻻ ﯾدﻋم اﻟﺗﺣوﯾل .ﯾ ﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ـ
إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ً ـ وإﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﺗﻌﻛس اﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٥اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ب( ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٤٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ" )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺳري ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﯾﻣﻛن
ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو رﺟﻌﻲ دون اﺳﺗﺧدام أي ﺗﻘدﯾر .ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت.
ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم )" (٢٢اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم أو
اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً"
ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) (٢٢اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠوﺿوح ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺟب
اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم أو اﺳﺗﻼم ﻣﺑﺎﻟﻎ .إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٢١
 "أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" ﻏﯾر واﺿﺢ ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﻧود ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻣﻣﺎﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﻧود ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ
ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) ( ٢٢أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻘدﻣﺎ ً أو اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً .ﯾﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ١
ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل.
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٢٣ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض"
ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل أﻧﮫ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗراﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻻﻗﺗراض اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل ﻣؤھل ،ﻓﻘط ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻷﺻل ﺟﺎھز ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﻌد ﻣن أﺟﻠﮫ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ .إن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘروض ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﺗظل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌد أن ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﻣؤھل ﺟﺎھز
ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻣن أﺟﻠﮫ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة.
إن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﻌدﯾل ھو  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل .ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﯾر
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل.
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺗﺎرﯾﺦ إﻏﻼق اﻟﻔﺗرة اﻟﮭﺟرﯾﺔ( أﻋدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط وﻓﻘﺎ َ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن .ھذه ھﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(١
"ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة" اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ،ﺗم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م ﺑﻌد إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﺗﻣت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻄﺒﻖ
أُﻋﺪت ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح ) ،(٤ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻋﻔﺎء ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )" (١ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷول
ﻣﺮة" ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .اﻹﻋﻔﺎء اﻟ ُﻤﻄﺒﻖ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻻوﻟﻲ ،ﻟﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ
اﻟﺘﺤﻮل.
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
ﻋﻧد إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م،
واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ(:
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م )ﺗﺎرﯾﺦ
ّ

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة -اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺧزون
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﺛر
ّ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
١٫٧٦٦٫٢١٢٫٦١١
) ٦ج(
) ٦أ( – ) ٦ج( ١٨٫٢٣٣٫٩٢٥٫٥٩٤
ــ
) ٦ب(
٥٤٫٧٤٤٫٧٠٠
) ٦د(
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩
ــ
) ٦ھـ(
──────────
٢٠٫٧١٢٫٢٥١٫١١٤
──────────

ــ
ــ
٢٫٨٨٩٫٦٩٢
ــ
)(٢٫٨٤٣٫٩٨٥
ــ
٧٫٥٥٧٫٣٩٣
────────
٧٫٦٠٣٫١٠٠
────────

ــ
)(٢٣٧٫٩٢٩
)(١٠٦٫٨١٨
٣٤٤٫٧٤٧
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
────────

٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
١٫٧٦٥٫٩٧٤٫٦٨٢
١٨٫٢٣٦٫٧٠٨٫٤٦٨
٣٤٤٫٧٤٧
٥١٫٩٠٠٫٧١٥
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩
٧٫٥٥٧٫٣٩٣
──────────
٢٠٫٧١٩٫٨٥٤٫٢١٤
──────────

١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١
٢١٧٫٣٩٤٫٦٨٠
٤٫٢٢٥٫١٨٠
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
ــ
──────────
١٫٨٩٨٫٧٣٧٫٠٥١
──────────
٢٢٫٦١٠٫٩٨٨٫١٦٥
══════════

ــ
ــ
)(١٫٥٢٥٫٧١٩
ــ
ــ
ــ
────────
)(١٫٥٢٥٫٧١٩
────────
٦٫٠٧٧٫٣٨١
════════

ــ
ــ
)(١٦٫٨٤٧٫٩٣٧
ــ
ــ
٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
════════

١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١
١٩٩٫٠٢١٫٠٢٤
٤٫٢٢٥٫١٨٠
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
──────────
١٫٩٠٧٫٩٤٣٫٦٠٣
──────────
٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
══════════

ــ
٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
٨١٫٤١٥٫٧٩٦
٦٫٧٣٢٫٣٤١
٧٣٢٫٧٤٢٫١٥١
────────── ────────
٦٫٧٣٢٫٣٤١ ١٠٫١٠٨٫١٥٧٫٩٤٧
────────── ────────

ــ
ــ
ــ
────────
ــ
────────

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨١٫٤١٥٫٧٩٦
٧٣٩٫٤٧٤٫٤٩٢
──────────
١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
──────────

إﯾﺿﺎح

) ٦و( و )ز(
)٦ز(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

إﯾﺿﺎح
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺳﻠف
ﻗروض و ُ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض وﺳُﻠف – اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ  -اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﺛر
ّ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
ــ
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣
ــ
١٠٫٩٦٥٫٨٥٥
)(١٫١٢٣٫٢٥٨
٤٨٨٫١٦٥٫١٤٢
٣٣٢٫٨١١
────────── ────────
(٧٩٠٫٤٤٧) ١٠٫٣٨٨٫٨٠٢٫٠١٣
────────── ────────

ــ
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
────────

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣
٩٫٨٤٢٫٥٩٧
٤٨٨٫٤٩٧٫٩٥٣
──────────
١٠٫٣٨٨٫٠١١٫٥٦٦
──────────

١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
ــ
)٦ھـ( و )ز( ١٫٠٧٦٫٠٦٥٫٩٠٣
١٣٥٫٤٨٧
١٢٫٠١٥٫١٩٦
ــ
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
ــ
────────── ────────
٢٫١١٤٫٠٢٨٫٢٠٥
١٣٥٫٤٨٧
────────── ────────
(٦٥٤٫٩٦٠) ١٢٫٥٠٢٫٨٣٠٫٢١٨
────────── ────────
٦٫٠٧٧٫٣٨١ ٢٢٫٦١٠٫٩٨٨٫١٦٥
══════════ ════════

ــ
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
ــ
ــ
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
════════

١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
١٫٠٨٦٫٩٣٣٫٦٦١
١٢٫٠١٥٫١٩٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
──────────
٢٫١٢٤٫٨٩٥٫٩٦٣
──────────
١٢٫٥١٢٫٩٠٧٫٥٢٩
──────────
٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
══════════

)٦ح(
)٦ھـ(
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م:

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟزة -اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺧزون
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﺛر
ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
١٫٥٤٤٫٠٦٦٫٥٩٠
) ٦أ( – ) ٦ج( ١٥٫٦٩٧٫٠٨٣٫٠٥٣
ــ
) ٦ب(
٨٣٫٢٥٢٫٩٦٨
) ٦د(
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
ــ
) ٦ھـ(
──────────
١٧٫٧٧٥٫١٩٩٫٦٩٩
──────────

ــ
ــ
٣٫٦٥٢٫٥٩٧
ــ
)(٣٫٧٠٥٫٠٣٢
ــ
١٠٫٣٠١٫٤٧٧
─────────
١٠٫٢٤٩٫٠٤٢
─────────

١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
ــ
٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩ ١٫٣٤٠٫٠١٤٫٨٥٩
)١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨ (١٫٣٤٢٫٥٦٦٫٧٠٢
٨٩٥٫٢١١
٨٩٥٫٢١١
٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦
ــ
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
ــ
١٠٫٣٠١٫٤٧٧
ــ
───────── ──────────
١٧٫٧٨٣٫٧٩٢٫١٠٩
)(١٫٦٥٦٫٦٣٢
───────── ──────────

٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
١٣٨٫١١٧٫٤٤٠
) ٦و( و )ز( ٧٩٫٢٥٧٫٤٤٢
٣٫٤٦٠٫٩٥٦
٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
ــ
)٦ھـ(
──────────
٨٢٣٫٨٨١٫٦٠٨
٤٫٢٦٠٫١٩٦٫٧٩٦
──────────
٥٫٠٨٤٫٠٧٨٫٤٠٤
──────────
٢٢٫٨٥٩٫٢٧٨٫١٠٣
══════════

ــ
ــ
)(٦٫٢٨٧٫٨١٤
ــ
ــ
ــ
─────────
)(٦٫٢٨٧٫٨١٤
٧٣٣٫٦٤٩
─────────
)(٥٫٥٥٤٫١٦٥
─────────
٤٫٦٩٤٫٨٧٧
═════════

ــ
ــ
)(١٣٫٢١٧٫٦٠٥
ــ
ــ
٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥
─────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
١٫٦٥٦٫٦٣٢
─────────
١٣٫٤١٢٫٠٦٢
─────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
═════════

٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
١٣٨٫١١٧٫٤٤٠
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
٣٫٤٦٠٫٩٥٦
٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥
──────────
٨٢٩٫٣٤٩٫٢٢٤
٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
──────────
٥٫٠٩١٫٩٣٦٫٣٠١
──────────
٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
══════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١
٨٠٢٫١٤٧٫٨٥١
──────────
١٠٫١٨٥٫٢٧٥٫٣٩٢
──────────

ــ
ــ
٦٫٠٦٥٫٥٢٢
─────────
٦٫٠٦٥٫٥٢٢
─────────

ــ
ــ
ــ
─────────
ــ
─────────

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١
٨٠٨٫٢١٣٫٣٧٣
──────────
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
──────────
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض وﺳُﻠف
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

إﯾﺿﺎح

)٦ح(
)٦ھـ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض وﺳُﻠف – اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
)٦ھـ( و )ز(
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ -اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﺛر
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ّ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١
١٤٫٢٢٧٫٧٧٠
٥٤٤٫٠٠١٫٩٤٢
──────────
١١٫٥٨٩٫٢٧٠٫٩٤٦
──────────

ــ
ــ
)(١٫٩٣١٫٥٥٤
٣٧٥٫٨٦٢
────────
)(١٫٥٥٥٫٦٩٢
────────

ــ
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
────────

١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١
١٢٫٢٩٦٫٢١٦
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
──────────
١١٫٥٨٧٫٧١٥٫٢٥٤
──────────

٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
٦٧٧٫٣٧٧٫٣٩٦
١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
──────────
١٫٠٨٤٫٧٣١٫٧٦٥
──────────
١٢٫٦٧٤٫٠٠٢٫٧١١
──────────
٢٢٫٨٥٩٫٢٧٨٫١٠٣
══════════

ــ
١٨٥٫٠٤٧
ــ
ــ
────────
١٨٥٫٠٤٧
────────
)(١٫٣٧٠٫٦٤٥
────────
٤٫٦٩٤٫٨٧٧
════════

ــ
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
ــ
ــ
────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠
════════

٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
──────────
١٫٠٩٦٫٦٧٢٫٢٤٢
──────────
١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
──────────
٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
══════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م:

إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
أﺛر
ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
٥٤٤٫٩٩٧٫٣٠٨
٢٫٧٤٤٫٠٨٤
ــ
)(٢٩٢٫٨٤٣٫٣٤٥
١٫٤٩٦٫٥٥٤
ــ
─────────
─────────
─────────
٢٥٢٫١٥٣٫٩٦٣
٤٫٢٤٠٫٦٣٨
ــ

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢
)(٢٩١٫٣٤٦٫٧٩١
─────────
٢٥٦٫٣٩٤٫٦٠١

)(١٢٫٨٢٤٫٥٩٠
)٦ھـ()و()ح( )(٥٧٫١٥٢٫٥٩٥
١٠٫٦٧٥٫٣٥٦
─────────
١٩٢٫٨٥٢٫١٣٤
─────────
)(١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
)٦د(
٢٫٨٤٥٫٣١٤
─────────
٧٧٫١١٧٫٤٤٥
ــ
─────────
٧٧٫١١٧٫٤٤٥
─────────

ــ
١٫٥١١٫١٣٧
)(٥٫٥٥٧٫٥٤٧
─────────
١٩٤٫٢٢٨
─────────
ــ
)(٨٦١٫٠٤٧
─────────
)(٦٦٦٫٨١٩
ــ
─────────
)(٦٦٦٫٨١٩
─────────

ــ
٢٠٦٫٣٣٢
ــ
─────────
٢٠٦٫٣٣٢
─────────
ــ
ــ
─────────
٢٠٦٫٣٣٢
ــ
─────────
٢٠٦٫٣٣٢
─────────

)(١٢٫٨٢٤٫٥٩٠
)(٥٥٫٤٣٥٫١٢٦
٥٫١١٧٫٨٠٩
─────────
١٩٣٫٢٥٢٫٦٩٤
─────────
)(١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
١٫٩٨٤٫٢٦٧
─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
ــ
─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
─────────

ــ
─────────
ــ
─────────
٧٧٫١١٧٫٤٤٥
═════════

ــ
─────────
ــ
─────────
)(٦٦٦٫٨١٩
═════════

)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
ــ
═════════

)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
)(٢٠٦٫٣٣٢
─────────
٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
═════════

إﯾﺿﺎح
)٦ھـ(
) ٦أ(

اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛﺎة
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

) ٦ح(

اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢اﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م و ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م:
)٦ا( ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺑﻣوﺟب اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌدات ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻛﺄﺻل واﺣد
ﻣﺳﺗﻘل ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر ﺟوھرﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة )اﻟﺗﺟزﺋﺔ( وﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺗﻘدﯾري .وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﻗﺎﻣت ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ٢،٨٩
ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١،٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م .ﺗم
اﺣﺗﺳﺎب ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل .ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺻل وﺗﺄﺛﯾر اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ( ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ١٢
)ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
أﺑرﯾل ٢٠١٧م ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺣد اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ھذه اﻟﺑﻧود ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت إﻋﺎدة
اﻟﺗﺻﻧﯾف.
)٦ب( اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود ﻣﺣددة ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏﯾر
ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺑراﻣﺞ( ﻟﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋرض أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ھو زﯾﺎدة اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل أو ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻛﻣﺎ ھو .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ھذه اﻟﺑﻧود ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف.
)٦ج( إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود ﻣن أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻛﺟزء ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻟﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋرض أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ھو زﯾﺎدة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
واﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل أو ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻛﻣﺎ ھو .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ھذه اﻟﺑﻧود ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف.
)٦د( ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺻروف اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ إﯾﺟﺎر ـ إن وﺟدت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﺣﺻﺔ ﻣن
اﻟرﺑﺢ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻣﺻروف اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إطﻔﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ إﯾﺟﺎر .ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢،٨٤ﻣﻠﯾون
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
﷼ ﺳﻌودي واﻧﺧﻔﺎض اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠،٨٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل.
)٦ھـ( ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹﯾرادات/اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ إﯾﺟﺎر وﻓﺗرات زﯾﺎدة اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺻرف اﻟﻧظر
ﻋن ﺗوﻗﯾت اﻻﺳﺗﻼم/اﻟدﻓﻊ ـ إن وﺟدت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﺣﺗﺳﺑت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾرادات /ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط
اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر .ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك وﺟود ﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات/اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﯾرادات/اﻟﻣﺻروﻓﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
)٦ھـ( ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﻧﺗﺞ ﻋن ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
 ٧،٥٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠،٤٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗراﻛم ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ زﯾﺎدة
ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧،٠٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﺻﺎﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢،٦٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗﺣول.
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻧد
ّ
)٦و( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة  ١٢ﺷﮭرا أو ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺑدﻻ ﻣن ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١،٥٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ّ
اﻟزﻛﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣﺧﺻص اﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠،٨٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺗم
اﻟﺗﺣول.
اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت
ّ
)٦ز( دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن
اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزام ﺑﻣﻘدار وﺟود ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ھؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء .ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ھو
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى ،ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
واﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى .ﯾﺗم ﻋﻣل إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻟﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋرض أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
اﻟﺗﺣول أو ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺄُﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف.
)٦ح( ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻻﻟﺗزام ﻟﺣﺳﺎب ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ وﻗﺎﻣت ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة.
ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻛس ﻗﯾد )اﻧﺧﻔﺎض( ﻟﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١،١٢ﻣﻠﯾون
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻛس
﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
اﻟﺗﺣول.
ﻗﯾد اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠،٨١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت
ّ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ا ﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﺻﻧﯾف إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻷرﺑﺎح) /اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻻﻛﺗوارﯾﺔ "إﻟﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻻﺣﻘﺎ ً" .ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٠،٢١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
ﻟﻠدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻟن ﯾﻛون ﻟذﻟك ﺗﺄُﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣذﻛورة .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٦ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(
)٦ط( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢اﺑرﯾل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺣﺳﺎب
ّ
٢٠١٧م:

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻔرق
﷼ ﺳﻌودي

)(١٨٩٫٤٦١٫٠٢٣
)(١٫٤٥٦٫٣٥٠٫٥٢٩
٧٩٩٫٦٠٤٫٤٥٦

)(١٨٩٫٤٦١٫٠٢٣
)(١٫١٨٠٫٠٠٠٫٥٨٨
٥٢٣٫٢٥٤٫٥١٥

ــ
)(٢٧٦٫٣٤٩٫٩٤١
٢٧٦٫٣٤٩٫٩٤١

 .٧اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك )ﻧظر اﻹﯾﺿﺎﺣﯾن )أ( و )ب( أدﻧﺎه(
ﻧﺎﻗص :اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة – اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
)اﻧظر إﯾﺿﺎح )ج( أدﻧﺎه(
ﻧﺎﻗص :اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة – اﻟﺟزء ﻏﯾر
اﻟﻣﺗداول )اﻧظر إﯾﺿﺎح )ج( أدﻧﺎه(
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٧٧٦٫٨٢٥
١٫٧٣٤٫٩٣٧٫٩٠٠
─────────
١٫٧٣٥٫٧١٤٫٧٢٥

٥٧٦٫٧١١
٦٥٨٫٨٥٧٫٠٨١
────────
٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢

٩٩٤٫٤٩٨
١٫٧٨٠٫٩٩٦٫٣٣١
─────────
١٫٧٨١٫٩٩٠٫٨٢٩

)(١٣٨٫١١٧٫٤٤٠

)(٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١

)(١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
────────
٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
════════

)(٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
─────────
١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
═════════

ــ
)(٧٦٢٫٨٩٠٫٦٠٧
─────────
٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨
═════════

أ( ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣﺑﻠﻎ  ٢٠٩،٩٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم إﯾداﻋﮫ ﻓﻲ ودﯾﻌﺔ ﻣراﺑﺣﺔ ذات ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر أو أﻗل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ٢٠٩،٩٥ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ٢ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م :ﻻ ﺷﻲء( ﻟدى ﺑﻧك
ﻣﺣﻠﻲ .وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ھﻲ وداﺋﻊ ﯾﺗم رﺑطﮭﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ب( ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣودﻋﺔ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺑﻼد ،ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٧٫٨٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م ٤٣ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ٢ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م ٨٧٦،٥٨ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ج( ﺗﻣﺛل اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﻘل ﻟدى ﺑﻧوك ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺿﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ذات ﺻﻠﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻛﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح " ٩أ"(
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرة

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرة
ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (٩
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٧

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح " ٩أ"(
إﺿﺎﻓﺎت )إﯾﺿﺎح "ب" أدﻧﺎه(

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
رﺳﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺗﺣوﯾل ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (٩
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٧

 .٨اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٣٩٢٫٩٥٢٫٥٤٨
═════════
٢٦٨٫٤٧٤٫٠٩٢
═════════
١٫٧٢٥٫٨٦٠٫٣٧١
═════════

٣٥٫٢٨٠٫٤٧١
٨٤٤٫٣٣٣
٣٫٧٠٣٫٠٨٥
)(٣٦٫١٢٤٫٨٠٤
─────────
٣٫٧٠٣٫٠٨٥
١٨٫١٩٩٫٣٥١
)(٤٫٢٠٨٫٩٣٣
١٢٫٤٢٤٫٦٧٢
─────────
٣٠٫١١٨٫١٧٥
─────────

٤٢٨٫٢٣٣٫٠١٩
٩١٫٠٨٣٫٧٩٧
١٧١٫٠٢٠٫٦٠٠
)(٤١٨٫١٦٠٫٢٣٩
─────────
٢٧٢٫١٧٧٫١٧٧
٥٧٨٫٣٩٠٫١٩٥
٩٠٥٫٤١١٫١٧٤
─────────
١٫٧٥٥٫٩٧٨٫٥٤٦
─────────

ﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(

- ٤٢ -

١٣٦٫٥٧٩٫٧٩٠
═════════
١٢٨٫٦١٩٫٦٨٦
═════════
٦٠٦٫٦٢٧٫١٧٤
═════════

٤٢٫٩٨٩٫٨٧١
١٫٨٤٧٫٩٩٥
٤٫٨٦١٫٤٨٨
)(٤٤٫٨٣٧٫٨٦٦
─────────
٤٫٨٦١٫٤٨٨
١٥٫٥٢٤٫١٧٥
)(٧٫٤٩١٫٦٤٣
١٩٫٣١١٫٨٦٢
─────────
٣٢٫٢٠٥٫٨٨٢
─────────

١٧٩٫٥٦٩٫٦٦١
٤٦٫٥٠٧٫٤٣٢
٨٢٫٥٣٣٫٤٠٣
)(١٧٥٫١٢٩٫٣٢٢
─────────
١٣٣٫٤٨١٫١٧٤
١٩٥٫٦٢٩٫١٦١
٣٠٩٫٧٢٢٫٧٢١
─────────
٦٣٨٫٨٣٣٫٠٥٦
─────────

ﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

٣٩٫٨٧٣٫٧٥٣
═════════
٨٣٫١٠٢٫٣٠٥
═════════
٨٠٫٦٢٩٫٤٩٥
═════════

٧٫٠٣٦٫٨٢٣
٤٦٧٫٧٦٠
١٫٧٢٨٫٢٢٨
ــ
─────────
٩٫٢٣٢٫٨١١
ــ
ــ
٢٫٤٧٢٫٨١٠
─────────
١١٫٧٠٥٫٦٢١
─────────

٤٦٫٩١٠٫٥٧٦
٧٫٠٥٣٫٤١٠
٣٨٫٣٧١٫١٣٠
ــ
─────────
٩٢٫٣٣٥٫١١٦
ــ
ــ
─────────
٩٢٫٣٣٥٫١١٦
─────────

١٫١٩٦٫٥٦٨٫٥٩١
══════════
٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦
══════════
٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١
══════════

ــ
ــ
ــ
ــ
──────────
ــ
ــ
ــ
ــ
──────────
ــ
──────────

١٫١٩٦٫٥٦٨٫٥٩١
)(١٤٤٫٦٤٤٫٦٣٩
١٫٣٥١٫٩٦١٫٤١٤
ــ
──────────
٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦
ــ
٢٩١٫٠٧١٫٤٩٥
──────────
٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١
──────────

١٫٧٦٥٫٩٧٤٫٦٨٢
══════════
٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩
══════════
٥٫١٠٨٫٠٧٣٫٩٠١
══════════

٨٥٫٣٠٧٫١٦٥
٣٫١٦٠٫٠٨٨
١٠٫٢٩٢٫٨٠١
)(٨٠٫٩٦٢٫٦٧٠
──────────
١٧٫٧٩٧٫٣٨٤
٣٣٫٧٢٣٫٥٢٦
)(١١٫٧٠٠٫٥٧٦
٣٤٫٢٠٩٫٣٤٤
──────────
٧٤٫٠٢٩٫٦٧٨
──────────

١٫٨٥١٫٢٨١٫٨٤٧
ــ
١٫٦٤٣٫٨٨٦٫٥٤٧
)(٥٩٣٫٢٨٩٫٥٦١
──────────
٢٫٩٠١٫٨٧٨٫٨٣٣
٧٧٤٫٠١٩٫٣٥٦
١٫٥٠٦٫٢٠٥٫٣٩٠
──────────
٥٫١٨٢٫١٠٣٫٥٧٩
──────────

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي

ﻣوﺟودات ﺑﻧﯾﺔ
ﺗﺣﺗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٨اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أ( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٢٧،٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م ٤٦١ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ٢ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م ١٨٩،٦ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗروض ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺿﻣن
أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ .اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ ھﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل
اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﻗﺗراض.
ب( ﻛﻣﺎ ُذﻛر ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻌدات ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٥،٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
وﻣﺑﻠﻎ  ٣٠٩،٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣدة  ١٠ﺳﻧوات .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٣،٨ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي وﻣﺑﻠﻎ  ٣٠٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ج( ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻘﺎرﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟدﯾﮭم ﻣؤھﻼت اﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺟرى ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ھﻲ
 ٣٫١٥٨،٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ،ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎر )"إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺗطوﯾر"( .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .إن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗطوﯾر ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺣﺎل اﻛﺗﻣﺎﻟﮫ ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣدد .ﻟﻘد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗطوﯾر ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل وﺣدات
اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم ﺗدﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )أي اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ـ أﺳﻠوب اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ( واﻟﺑﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﻌد  ١٠ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم )أي أﺳﻠوب اﻟرﺳﻣﻠﺔ( .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣوال اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘدﯾر دون ﺗﺿﺧﯾﻣﮫ ﻟﺣﺳﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم ﺧﺻم إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘدﯾر .إن أي ﺣرﻛﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎدل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ،اﻟﻌﺎﺋد ،ﻧﻣو اﻹﯾﺟﺎر ،اﻟﺦ ،ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض أو رﻓﻊ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات .ﻟﻘد ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻣن
ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدم.
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻘط اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ .ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون
وﺻول اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻘول اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ـ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ـ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻘدﯾر
اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﺷرﻛﺔ ﺟوﻧز ﻻﻧﺞ ﻻ ﺳﺎﻟﻲ ـ ﻣﺛﻣن ﻋﻘﺎري ﻣﺳﺗﻘل ـ ﻟﯾس ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن ﺷرﻛﺔ ﺟوﻧز ﻻﻧﺞ ﻻ ﺳﺎﻟﻲ
ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن )ﺗﻘﯾﯾم( وھﻲ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن.
ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﺟوﻧز ﻻﻧﺞ ﻻ ﺳﺎﻟﻲ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺧﺑرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻸرض واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎر.
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اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٥

)اﻧظر اﻹﯾﺿﺎﺣﯾن  ٨و" ٩أ"(

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )إﯾﺿﺎح " ٩أ"(

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٧

إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٨

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ

ﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م

 .٩ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أراﺿﻲ

─────────

٤٫٥٣٩٫١١٩٫٠٩٣

─────────

ــ

ــ

ــ

٨٧٦٫٦٧٩٫٩٨٠

٣٫٦٦٢٫٤٣٩٫١١٣

─────────

)(٨٧٦٫٦٧٩٫٩٨٠

ــ

)(٦٫٦٦٢٫٩٣١

ــ

ــ

ــ

٤٫٥٤٥٫٧٨٢٫٠٢٤

﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﺎﻧﻲ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

٥٠٥٫٠٢٥٫٤١٨

٣٫٨١٨٫٢١٨٫٩٨٨
────────── ────────
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─────────

١٫٤٦٥٫٦١٩٫٧٥٦

٦٨٠٫٩٢٩٫٢٩٣

٣٩٫٨٥٨٫٧٥١

٧٫٤٦٥٫٥٤٧٫٨٧٠

٢٦٥٫٧٨٢٫٣٧٠

───────── ───────── ───────── ──────────

───────────

١٨٫٧٨٠٫١٠١٫٥٣٩

───────── ───────── ───────── ──────────

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

)(٩٩٫٢٣٦٫٤٩٤

)(٩٩٫٢٣٦٫٤٩٤

)(٧٧٤٫٠١٩٫٣٥٦

───────────

٥٠٥٫٠٢٥٫٤١٨

ــ

)(١٩٥٫٦٢٩٫١٦١

ــ

ــ

)(٣٥٠٫٠٠٠

ــ

ــ

)(٣٥٠٫٠٠٠

٥٨٦٫٨٤٩٫٥٥٢
١٫٠٧٤٫٣٩٩٫٣٦٥

٣٩٦٫٩٤٠٫٧٥٤

٢٨٣٫٩٨٨٫٥٣٩

١٦٫٨٨٣٫٧٩٥

٢٣٫٣٢٤٫٩٥٦

ــ

٢٦٥٫٧٨٢٫٣٧٠

٣٨٢٫٩٨٨٫٣٠٨

٧٫١٨١٫٧٩٦٫٠٥٦

٥٫١٧٥٫٦٦٢٫٤١٧

١٤٫٤٧٨٫٠٤٤٫٩٧٢

ــ

)(٣٦٫٠٧٠٫٦٦٩

)(٤٢٫٧٣٣٫٦٠٠

)(٣٫٨٨٨٫٠٨٩٫١٧٦

)(١٫٣٥١٫٩٦١٫٤١٤

)(١٫٦٤٣٫٨٨٦٫٥٤٧

─────────

────────── ────────

ــ

ــ

ــ

ــ

)(١٫٩٦٩٫٣١٨٫٥٥١

ــ

)(٢٫٣٥٢٫٩٦٠

١٫٥٩٦٫٣٤١٫٩٦٠

١٫٦٠٩٫١٤٠٫٦١٩

───────── ───────── ───────── ──────────

ــ

)(٣٨٫٣٧١٫١٣٠

ــ

٧٨٫٩١٩٫٢٩٨

ــ

ــ

٢٢٥٫٢٣٤٫٢٠٢

٨٫٩٤٢٫٨٠٤٫٧٣٠

١٨٫٤٤٥٫٩٦٦٫٦٣٦

───────────

)(١٤٫٨٦٠٫٣٠٧

ــ

ــ

٣٫٠٨٦٫٤٧٣

)(٢٫٣٥٢٫٩٦٠

١٫٥٤٨٫٨٥٢

٣٥٫٩٠٢٫٨٩٨

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

)(٨٢٧٫٥٢٩٫١٠٦

ــ

ــ

١٦٢٫٦٩٨٫٦٨٣

ــ

١٠٫١٨٧٫٥١٤

٤٥١٫٥٨١٫٧٣٠

﷼ ﺳﻌودي

أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﺗﺣﺗﯾﺔ

ﻣوﺟودات ﺑﻧﯾﺔ

ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

)(٣٤٠٫٤٧٩٫٣٨٨

)(٨٢٫٥٣٣٫٤٠٣

ــ

٣٤٢٫٠٥٧٫٤٢٧

ــ

١٫٠٦٢٫٢٩٣

١٫١٥٣٫٧٩٢٫٣٤١

﷼ ﺳﻌودي

ﻣﻌدات

─────────

ــ

)(٥٧٨٫٣٩٠٫١٩٥

ــ

٢٫٤٢٧٫٧٧٠٫٢١٥

١٫٩٦٨٫٨٣٨٫٩٦٨

ــ

٥٠٥٫٠٢٥٫٤١٨

────────── ────────

)(١٫٨٢٨٫٥٤٠٫٣٩٥

)(١٧١٫٠٢٠٫٦٠٠

ــ

١٫٣٨٢٫٥٥٦٫٦٧٠

ــ

ــ

٢٫٥٨٥٫٨٤٣٫٢٩٣

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ

ﻧظﺎم ﺗﺑرﯾد

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
اﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرة
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
)إﯾﺿﺎح  ٨و" ٩أ"(

إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٧

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
)إﯾﺿﺎح  ٨و" ٩أ"(

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
اﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرة
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

)(١٨٫١٩٩٫٣٥١
─────────
١٩٫٤٦٤٫٥٦٥
─────────

)(١٨٫٤٠٤٫٩١٦
ــ

)(٤٨٫٥٣٧٫٥٢٠
─────────
٢١٫٤٧٦٫٨٨٣
٣٤٫٥٩١٫٩٤٩

)(٣٫٧٠٣٫٠٨٥

٦٢٫٦٥١٫٦٤٢
١١٫٠٦٥٫٨٤٦
ــ

)(٤٫٨٦١٫٤٨٨

ــ
)(١٥٫٥٢٤٫١٧٥
───────── ─────────
٤٥٫٥٠٢٫٥٢٩
٢٦٫٠٠٦٫٩٢٧
───────── ─────────

ــ
ــ

)(٣٢٫٤٧٧٫٧٠١
ــ

ــ
)(٥٢٫٦٠٤٫١٤٥
───────── ─────────
٣٤٫٧٥٨٫٨٧٨
٢١٫٩٥٥٫٣٥٨
١٠٫٧٤٣٫٦٥١
٥٢٫٠٥٣٫٤٤٥

ــ

٢٦٫٥٤٣٫١٤٤
٨٫٢١٥٫٧٣٤
ــ

٦٢٫٦٨٠٫٦٧٧
١٦٫٧٤٠٫٣١٤
ــ

ﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

ــ

١٧٫٥٩٣٫٦٨٥
٣٫١٣٣٫٩١٤
)(١٫٤٧٠٫٤٨٢

)(١٫٧٢٨٫٢٢٨

٨٫٩٥٩٫٢٣٧
٣٫٢٨٥٫٠٦٥
ــ

ــ

ــ
ــ
ــ

)(١٠٫٢٩٢٫٨٠١

٢٠٩٫٢٥٨٫١٦٨
٦٠٫٢١٠٫١٢٩
)(١٫٤٧٠٫٤٨٢

- ٤٥ -

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي

١٨٫٢٣٦٫٧٠٨٫٤٦٨
═══════════
١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨
═══════════
١٨٫٦٠٩٫٥٣٩٫٥١٨
═══════════

)(٣٣٫٧٢٣٫٥٢٦
ــ
ــ
ــ
ــ
───────── ───────── ───────── ───────── ───────────
١٧٠٫٥٦٢٫٠٢١
٤٥٫٤٨٩٫٨٤٢
١٨٫٥٦٠٫٣٦٣
١٥٫٥٣٧٫٧٩٥
ــ
───────── ───────── ───────── ───────── ───────────

)(٢٩٫١٢٩٫٤٧٨
ــ

)(٣٫١٧٨٫٤٥٥
)(٣٥٠٫٠٠٠

ــ
ــ

ــ
ــ

)(٨٣٫١٩٠٫٥٥٠
)(٣٥٠٫٠٠٠

)(١٣٧٫٨٢٨٫٩٩٠
)(٣٢٫٧٠٣٫٦٠٧
)(٣٫٩٨٣٫٧١٨
ــ
ــ
───────── ───────── ───────── ───────── ───────────
١١٩٫٨٧٦٫٠٢٤
١٥٫٨٩٥٫٤٣٢
١٥٫٢٧٣٫٣٩٩
١٠٫٥١٦٫٠٧٤
ــ
١٦٧٫٩٥٠٫٠٧٣
٥٨٫٧٢٣٫٨٨٨
٦٫٨١٥٫٤١٩
٥٫٠٢١٫٧٢١
ــ

ــ

٣٠٫٨٢٩٫٧٨٣
١٧٫٧٦٩٫٢٥٦
ــ

أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
﷼ ﺳﻌودي

ﻣوﺟودات أﺧرى
﷼ ﺳﻌودي

ﻣوﺟودات ﺑﻧﯾﺔ
ﺗﺣﺗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي

٤٧٨٫٤٨٢٫٢٧٤ ٢٫٥٢٣٫١٩١٫٦٥١ ٤٫٥٤٥٫٧٨٢٫٠٢٤
١٨٫٣٠٩٫٢١٣ ٤٢٠٫٧٥١٫٩٤٧ ١٫٠٩١٫١١١٫٦٦٤
٨٫٩٤٢٫٨٠٤٫٧٣٠ ٢١٦٫٢٧٤٫٩٦٥
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
٤٧٠٫٢٦٦٫٥٤٠ ١٫٩٤٧٫٣٦٢٫٠٨٥ ٣٫٦٦٢٫٤٣٩٫١١٣
٥٦٤٫٨٩٤٫١٩٤
٨٫٠٥١٫٥٥٧ ٢٦٨٫٠٩٣٫١٠٧
٧٫١٨١٫٧٩٦٫٠٥٦ ٢٥٥٫٢٦٦٫٢٩٦
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
٤٥٩٫٥٢٢٫٨٨٩ ٣٫٧٩٨٫٧٥٤٫٤٢٣ ٤٫٥٣٩٫١١٩٫٠٩٣
٢١٫٢٩٨٫٣٨٨ ٦٣٥٫٤٣٩٫٤٥١ ١٫٤٣٩٫٦١٢٫٨٢٩
٧٫٤٦٥٫٥٤٧٫٨٧٠ ٢٥٠٫٢٤٤٫٥٧٥
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════

ــ
─────────
ــ
─────────

ــ
ــ

ــ
─────────
ــ
ــ

ــ

ــ
ــ
ــ

أراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻧظﺎم ﺗﺑرﯾد
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٩ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٩ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(
أ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻣﺑﻧﻰ وﻣﻌدات ﻓﻧدق ﻣﺎرﯾوت ﻣﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ٧٧٤
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٣٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﻌّت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﻧدق ﻣﺎرﯾوت ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻣﻠوك ﻟﮭﺎ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح
 (١ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻣدة  ١٥ﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ب( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻣﺑﻧﻰ
ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣﻌدات واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٣٥٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
وﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٥،٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻗﻌّت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺑﻧﻰ ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻣدة ﻋﺷرة ﺳﻧوات.
ج( ﺗﻣﺛل اﻷراﺿﻲ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠﻣﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻣﻘﺎﺑل
أﺳﮭﻣﮭم اﻟﻣﺻدرة ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم وﻗد ﺗم إﻋداد واﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ .ﺗم إﻧﮭﺎء اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻧﻘل ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻷراﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣؤﺳﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ .وﻋﻧد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل إﺟراءات ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﺎﻗﻲ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻛﻣل أﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻷراﺿﻲ وﺛﺎﺋﻘﮭم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك
اﻷراﺿﻲ.
د( ﻧظراً ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع واﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرم ،اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺷروع ﺟﺑل
ﻋﻣر ،ﻛﺎﻧت ﺑﻌض ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﺑدون ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺣددة .ﻋﻧد اﻟﺗﺄﺳﯾس اﺗﻔﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﺟب
ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ إﺣﺿﺎر ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﮭم ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .واﺗﺑﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻷرض ﺣﺎل ﺗوﻓر ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن أﺻﺣﺎب أراﺿﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ٣٥٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷراﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣرور ﻋدة ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ٢٠١٦م ،ﻗررت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ٣٥٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺧذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر:
• ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ أراﺿﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن.
• ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،اﻛﺗﺗﺑت ﺷرﻛﺔ
ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ أﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﺻﺣﺎب ھذه اﻷراﺿﻲ .ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻵﻟﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ م ٦٣/ﺑﺗﺎرﯾﺦ ١٤٢٧/٩/٢٥ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٨أﻛﺗوﺑر ٢٠٠٦م( وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
• ﺗﻣﻠﻛت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﺑدأت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻧظرا ً ﻷن ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء
واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻛﺗﺗﺑت ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ وأودﻋت ﻧﻘداً
ﻋﻧد اﻟﺗﺄﺳﯾس ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل ﻛﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر .ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ
اﻟدﻓﻊ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ طوﯾل اﻷﺟل.
ھـ( ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرھن ﺟزء ﻣن أراﺿﯾﮭﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض ﺣﻛوﻣﻲ وﻗروض ﻣن ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح
.(١٩
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٩ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(
و( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"( ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ )"ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد"( ـ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ـ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل
وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻧظﺎم ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ )"ﻧظﺎم ﺗﺑرﯾد"( ﻟﻣدة  ٢٦،٥ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا َ ﻣن
 ٩رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٤م( .وﻗد ﺗم رھن ﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﻛﺔ
ﺗﺑرﯾد .وﺣﯾث أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت إﯾﺟﺎر ﺿﻣﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺿﻣﻧﻲ .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٧م ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات اﻟﻣؤﺟرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ٤٥٩،٥
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ٤٧٠،٢ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧م ٤٧٨،٤ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي(.
ز( ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل ﻣن  ١إﻟﻰ .٧
ح( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٥٢٤،٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ١٫٣٧٧،٢ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي ٢ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م :ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٤١٧،٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗروض ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ .ﻛﺎن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻣؤھﻼ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ ھو ﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﻼﻗﺗراض اﻟﻣﺣدد.
ط( ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر أرض وﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻌدات وأﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات وﻣوﺟودات
أﺧرى ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٧٦،٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻣﺑﻠﻎ  ٢٫٤٢٧،٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻣﺑﻠﻎ  ١٫٠٧٤،٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
وﻣﺑﻠﻎ  ٣٩٢،٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻣﺑﻠﻎ  ١٣،٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة  ١٠ﺳﻧوات .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸرض واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
واﻟﻣﻌدات واﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺟرة ﺑﻠﻐت  ٨٧٦،٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و ٢٫٤٢٣،٥ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي و ١٫٠٦٦،٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و ٣٨٥٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و ١٢،٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
 .١٠ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻔﺗرة

١٫١٤٦٫١٥٠
٦٢٥٫٦١٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٫٧٧١٫٧٦٦
٤٤٢٫٦٠٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٫٢١٤٫٣٧١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
إطﻔﺎء ﻟﻠﻔﺗرة

٨٠١٫٤٠٣
٧٥٫١٥٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٧٦٫٥٥٥
١٨٨٫٦٦٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٫٠٦٥٫٢١٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
إطﻔﺎء ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م

٣٤٤٫٧٤٧
═════════
٨٩٥٫٢١١
═════════
١٫١٤٩٫١٥٢
═════════

ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١١اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ھﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗزاول أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر
ﺧدﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣرﻛزي وھﻲ ﻟﯾﺳت ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ .أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل
وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد .إن اﻟﻣﺣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھو ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 ١٢أﺑرﯾل
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
٢٠١٧م
ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ

%٤٠
═════

%٤٠
═════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد
 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٧٨٫٤٨٥٫٩٥٤
════════

٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦
═══════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺣﺻﺔ ﻣن )اﻟﺧﺳﺎرة( /اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٢ ٢٠١٧أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٥١٫٩٠٠٫٧١٥
٢٥٫٦٦٢٫٩٥٤
١٫٩٨٤٫٢٦٧
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦
════════

٤٨٫٤٦٢٫٨٤٨
ــ
٣٫٤٣٧٫٨٦٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٥١٫٩٠٠٫٧١٥
════════

٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦
ــ
)(١٫٠٦١٫٩٨٢
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨٫٤٨٥٫٩٥٤
════════

 .١٢اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﯾﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺪات .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداءھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻧﺸﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ.
 .١٣دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
دﻓﻌﺎت
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ١٢أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
ــ
)(١١٫٣٦٧٫٣٧٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠٦٫٧٨٩٫٧١٦
═════════

٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩
٤٫٠٦٢٫٧٩٤
)(٦٨٣٫٩١٥
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
════════

٣١٤٫٨٧٦٬٩٠٥
ــ
)(٩٨٫٦٩٦
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩
════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٣دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻗرر اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻣﺎرس ٢٠١٦م )اﻟﻣواﻓﻖ ١٩
ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٣٧ھـ( اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺻرف اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ١٤٣٧ھـ ﻧظرا ً ﻻﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة
اﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮭذه اﻟدﻓﻌﺎت .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م ،دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻛﺗﻌوﯾض ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ھـ .ﻟم ﺗدﻓﻊ ﻣﺛل ھذه اﻟدﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 .١٤ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ )اﻧﻈﺮ إﯾﻀﺎح "أ" أدﻧﺎه(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺴﺒﻘﺎ ً
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎدق
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ
)اﻧﻈﺮ إﯾﻀﺎح "ب"( أدﻧﺎه(
أﺧﺮى

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م  ١٢أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٤٫٠١٤٫٦٩٤
════════

١٠٫٣٠١٫٤٧٧
════════

٧٫٥٥٧٫٣٩٣
════════

٣٫٧٨٩٫٣٧٣
١٢٫٨٩٦٫٩١٦
٣٫٦٥٥٫٤٣٠

٣٫٤٤٠٫٩٠٠
١٥٫٩٢٦٫١٤٧
٢٫٥٩٣٫٩٠٢

٢٫٥٥٣٫١٨١
١٨٫١٢٧٫٧٤٩
٥٫٠٠٨٫٨٩٢

١٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٥٢٧٫١٤٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١٧٫٨٦٨٫٨٦٤
═════════

ــ
٣٫٠١٢٫٠٨٦
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥
════════

ــ
١٫٨٩٠٫٣٨٦
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
════════

أ( ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا ﻣﺒﻠﻎ  ١٢،٧٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺎﺑﻞ إﯾﺠﺎر ارض ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ .ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻼم اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻘﺮر وھﻮ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ ٢٠٢٠م.
ب( ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح ) (١٧ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﻓﻊ إﯾﺠﺎر ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٧٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ً اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
 .١٥ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺒﯿﻊ

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (٩
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ١٢أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
٩٩٫٢٣٦٫٤٩٤
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٣٫٦٠٥٫٩١٢
════════

٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
٤٢٫٧٣٣٫٦٠٠
)(٦٦٫٠٨٠٫٥٤٤
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
════════

١٤٧٫٠٥٥٫٨٢٤
٤٠٧٫٨٥٨٫٣٨١
)(٣١٧٫١٩٧٫٨٤٣
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
════════

ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺣت اﻟﺗطوﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرض.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٨٧،٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٦م ٧٦،٢ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻗﺗراض ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎرات ﺗﺣت اﻟﺗطوﯾر.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٦ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ )اﻧظر إﯾﺿﺎح ) ١٦أ( أدﻧﺎه(
إﯾرادات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )إﯾﺿﺎح )١٦ب( أدﻧﺎه(
ﻧﺎﻗص :ﻣﺧﺻص ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
)إﯾﺿﺎح )١٦ج((
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﺄﻣﯾن ﺑﻧﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

١٨٥٫٠٨١٫٨٤٦
١٫٨٨٣٫٦٧٢

٣٤٫٤٣٣٫٩٢٩
٥٩٫٥٠٢

١٦٦٫٩٤١٫٤٥٧
٣٧٫٢٨٤٫١٠١

)(٧٫٢٩٣٫٨٩٨
─────────
١٧٩٫٦٧١٫٦٢٠

)(٦٫٦٠٩٫٢٩١
────────
٢٧٫٨٨٤٫١٤٠

)(٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢
────────
١٨٠٫٤٣٢٫٢٨٦

١٤٫٥٧١٫٤٥٨
٧٫٦٧٤٫٦٩٧
─────────
٢٠١٫٩١٧٫٧٧٥
═════════

١٧٫٣٩٩٫٩٨٤
١٤٫٤٦٧٫٨٩٩
────────
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
════════

١٧٫٣٩٩٫٩٨٤
١٫١٨٨٫٧٥٤
────────
١٩٩٫٠٢١٫٠٢٤
════════

أ( ﺗﺗﺿﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ أرﺻدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٢،٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م:
 ٠،٠٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ٢ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م ١١٤ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ) ٣٣أ((.
ب( ﺗﻣﺛل إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻗﯾد اﻟﺗﺟدﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ج( اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٣١أﺑرﯾل ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
٢٠١٦م إﻟﻰ ١٢
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ٢
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
أﺑرﯾل ٢٠١٧م
أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺷطوب ﻟ ﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻋﻛس ﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح )د(
أدﻧﺎه(
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

٦٫٦٠٩٫٢٩١
٦٨٤٫٦٠٧
ــ

٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢
٥٫٠٨٣٫٥٧٢
)(٢٢٫٢٦٧٫٥٥٣

١٠٦٫٢٥٣٫٦٦٩
٢٫١٠٩٫٢١٩
ــ

ــ
───────
٧٫٢٩٣٫٨٩٨
═══════

ــ
────────
٦٫٦٠٩٫٢٩١
════════

)(٨٤٫٥٦٩٫٦١٦
────────
٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢
════════

د( ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٦م ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻷرﺻدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم واﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب
ﻣﻘﺎﺑل اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ،ﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣﺑﻠﻎ ٨٤،٥٧
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺣﯾث أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻣطﻠوﺑﺎ ً.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٧ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  ،١ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎرس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٩ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٣٨ھـ(،
واﻓﻖ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ رﺳﻣﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻧﺎدق وﻣرﻛزﯾن ﺗﺟﺎرﯾﯾن
)"اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت"( .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑداﯾﺔً ﻛـ "ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .إﺿﺎﻓﺔً
إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟذي ﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗداول ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﻣﺎرس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٣ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٣٨ھـ( ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾﻊ وﺷراء )"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"( ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻻﻧﻣﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )"ﺷرﻛﺔ اﻻﻧﻣﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ"( ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﻟﻰ
ﺻﻧدوق ﻣﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎري )"اﻟﺻﻧدوق"( ـ واﻟذي ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﺻﻧدوق ﻣﻘﻔل ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾﻖ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ـ وﺗﺗوﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻻﻧﻣﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إدارﺗﮫ )"ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"( ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ أﺧرى وھﻲ ﺗﺣدﯾدا ً ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ،واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺄﺟﯿﺮ ،واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﯿﻊ ﺣﺼﺮي )ﯾُﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﺑـﻣﺻطﻠﺢ "اﺗﻔﺎق"( ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ
ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ واﺣدة .ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ  ٩ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م وھو ﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﺑﺎره
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن اﻟﺗرﺗﯾب .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب:
•
•
•
•

ﺑﺎﻋت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺳﻌر  ٦ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وإدارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة  ١٠ﺳﻧوات ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﻧﺻف ﺳﻧوي ﺑﻣﺑﻠﻎ ٢٧٠
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ً
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﯾﺎر اﺳﺗدﻋﺎء ـ وﻟﯾس اﻟﺗزاﻣﺎ ـ ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي .ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم إﻋﺎدة ﺷراء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ،ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟزاﺋد ﻋن اﻟـ  ٦ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﺳﯾﻛون ﻣن ﺣﻖ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺣﺎل اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻋﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث .إﻻ أن ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر ﺳﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣﻖ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌرض.

ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺟوھر اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻓﺈن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ـ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ـ ﻛـ "ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ" ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات واﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻋﻘﺎرﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺣﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﺎ ً إﺿﺎﻓﯾﺎ ً ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٩٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٨ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾل اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟذي ﯾﺗوﺟب إطﻔﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻔﺗرة  ١٠ﺳﻧوات.
ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻣن ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛـ "اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .وﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻣن
ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺳداد ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) ١٩ب( .إﺿﺎﻓﺔً ﻟذﻟك ،ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﻠﻎ ٢٧٠
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺳداد دﻓﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ وﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦٢٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛودﯾﻌﺔ ﺗﺄﻣﯾن
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺗﯾب .واﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﮫ ﻛﺟزء ﻣن أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺗﯾب ) ٩ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م( ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ ﻣﻊ أﺧذ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ أﻋﻼه ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﻠﻎ  ١،٨٣ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،اطﻔﺄت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣؤﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻔﺗرة
ﻣن  ٩ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٦،٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )اﻹﯾﺿﺎح  (٢٩وأدرﺟﺗﮫ ﻓﻲ "اﻹﯾرادات
اﻷﺧرى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .وﺳﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١،٨ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻔﺗرة  ١٠ﺳﻧوات.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٧ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ:

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أرض
ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
ﻣوﺟودات أﺧرى

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻌدات

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
─────────
ــ
─────────

٨٧٦٫٦٧٩٫٩٨٠
١٫٧٨٠٫٠٠٢٫٨٧٥
٧٧٤٫٩٢٤٫٩٦١
٣٠٧٫٧٧٥٫٧٨١
١٠٫٨٧٦٫٥٨٩
─────────
٣٫٧٥٠٫٢٦٠٫١٨٦
─────────

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
─────────
ــ
─────────

ــ
ــ
─────────
ــ
─────────
ــ
═════════

٣٨٢٫٠٣٥٫٤٣٥
١٣٠٫٢٩١٫٤٥٦
─────────
٥١٢٫٣٢٦٫٨٩١
─────────
٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
═════════

ــ
ــ
─────────
ــ
─────────
ــ
═════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٨رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
رأس اﻟﻣﺎل
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﯾﺗﻛون رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن  ٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠ﺳﮭﻣﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد
ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

أﺳﮭم اﻛﺗﺗﺎب ﻋﺎم
أﺳﮭم ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻘﺎء أراض وﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى
ﻛﻣﺎ أﺻدرت ﻓﻲ
اﻟﺑداﯾﺔ )اﻧظر إﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(
أﺳﮭم ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺻدرة )اﻧظر إﯾﺿﺎح "ب"
أدﻧﺎه(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠

٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠

٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠

٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠
══════════

٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠
═════════

٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠
═════════

أ( اﺳﺗﻠﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أراﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻘﺎء اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ  ١٠﷼ ﺳﻌودي
ﻟﻠﺳﮭم وﻗد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ .ﺗم اﻧﮭﺎء إﺟراءات ﻧﻘل وإﻓراغ
ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻷراﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
ب( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺳﮭم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗﻣﺛل اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣودﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻘﺎء ﻋﻘﺎرات ﻟم ﯾﻘم ﻣﻼﻛﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل وﺛﺎﺋﻘﮭم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ .ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣٠ذي اﻟﺣﺟﺔ  ١٤٣٧ھـ( ،ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘم
أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح )٩ج(( .وﺳﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺳﮭم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻼك ھذه
اﻻراﺿﻲ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل  %١٠ﻣن دﺧﻠﮭﺎ اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ .ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻘرر اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ھذه اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  %٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .وﺑﻣﺎ
أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﺗﻛﺑدت ﺧﺳﺎﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﺈﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح
ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.
إدارة رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إدارة رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أداء أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗوﻓﯾر ﻋواﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأس ﻣﺎل ﻗوﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗطور اﻟﻣﺗواﺻل ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯾﻛل رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات وإﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .وﻣن أﺟل
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أو إﺻدار
أﺳﮭم ﺟدﯾدة .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ذات
اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ـ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.
وﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ زاﺋدا ً ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن .وﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ ھو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

- ٥٣ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٨رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
إدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ )إﯾﺿﺎح (٧
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥
)(٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨
──────────
١٧٫٠٢٦٫٢٧٤٫٨٤٧
══════════
٩٫٥٨٩٫٥٩٥٫١١٤
──────────
١،٧٨
══════════

١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
)(٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
──────────
١٢٫٢٩٥٫٧١١٫١٤٤
══════════
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
──────────
١،٢١
══════════

١٢٫٥١٢٫٩٠٧٫٥٢٩
)(١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
──────────
١١٫٢٧٨٫٠٢٤٫٠٨١
══════════
١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
──────────
١،١١
══════════

 .١٩ﻗروض وﺳﻠف
ﯾﻘدم ھذا اﻹﯾﺿﺎح ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻗروض وﺳﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة:

ﻗروض ﻷﺟل
ﻗرض ﺣﻛوﻣﻲ )إﯾﺿﺎح )أ( أدﻧﺎه(
ﻗرض ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ )إﯾﺿﺎح )ب( أدﻧﺎه(
ﻗرض ﺗﺟﻣﯾﻌﻲ )) (٢إﯾﺿﺎح )ج( أدﻧﺎه(
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ )إﯾﺿﺎح )د( أدﻧﺎه(
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ )إﯾﺿﺎح )ھـ( أدﻧﺎه(
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ )إﯾﺿﺎح )و( أدﻧﺎه(

ﻧﺎﻗص :أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻷﺟل
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
٣٫٤٠٩٫٢١٠٫٦٠٠
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٫١٧٣٫٦٦١
──────────
٨٫٢٧٥٫٣٨٤٫٢٦١

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٢٦٫٣٦٧٫٣١١
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
ــ
──────────
١٠٫٧٦٨٫٣٦٧٫٣١١

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٢٤٫٠٢٨٫٢٠٦
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
ــ
──────────
١٠٫٤٦٦٫٠٢٨٫٢٠٦

)(٦٫٣١٨٫٩٥٢
٥٠٫٩٨٩٫٧٤٥
──────────
٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤
)(١٥٢٫٢٩٢٫٣٢٠
──────────
٨٫١٦٧٫٧٦٢٫٧٣٤
══════════

)(١٩٨٫٣٢٢٫٧٠٢
٢٠٧٫٦٢٦٫٢٤٢
──────────
١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١
)(٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
──────────
١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
══════════

)(٢١٠٫١٢١٫٦٣٣
١٧٨٫٦١٦٫٨٠١
──────────
١٠٫٤٣٤٫٥٢٣٫٣٧٤
)(١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
──────────
٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
══════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٩ﻗروض وﺳﻠف )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻗروض ﻷﺟل
أ( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر
واﻟذي ﺗم ﺳﺣﺑﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٥ﻓﺑراﯾر ٢٠١٦م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٧ھـ( ،ﺣﺻﻠت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﺑداﯾﺔ ﺳداد اﻟﻘرض وﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﻋﻣوﻟﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣدة
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح  ٧ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺣب اﻟﻘرض اﻷﺻﻠﻲ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﺈن
اﻟﻘرض ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﻗﺳﺎط ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ،وﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد اﻟﻘﺳط اﻷول ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م )اﻟﻣواﻓﻖ ٢٥
رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٤٠ھـ( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٤م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٩ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٤٥ھـ(.
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﺟﺎرﯾﺔ .اﻟﻘرض ﻣﺿﻣون ﺑرھن ﻗطﻊ أراﺿﻲ ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ  ٣٠٫٤٩٤ﻣﺗراً
ﻣرﺑﻌﺎ ً )اﻹﯾﺿﺎح )٩ھـ((.
ب( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻣوﯾل إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺗﺟﺎري ﻓﻲ  ٤ﻓﺑراﯾر ٢٠١٥م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٦ھـ(
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي .ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺣﺻﻼت ھذا اﻟﻘرض ﻟﺳداد ﻛﺎﻣل اﻟﻘرض اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳداد ھذا اﻟﻘرض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٩ﺻﻔر  ١٤٣٩ھـ( ﻣن اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) .(١٧وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺻﺎرﯾف
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ج( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٥م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣ذي اﻟﺣﺟﺔ  ١٤٣٦ھـ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗرض ﺗﺟﻣﯾﻌﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧظﺎم
اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺣد اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻗدره  ٨ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺑﻧﻛﯾن ﻣﺣﻠﯾﯾن .ﺗم اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺳداد ﺟﻣﯾﻊ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرض ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣد اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻗدره ٢
ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي )ﺗم دﻓﻌﮫ( واﻟﺗزام آﺧر ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ،وﻛذﻟك
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ .ﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد ﺗﻣوﯾل اﻟﻘرض اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻣﻊ ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ  ٤ﺳﻧوات .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﺣب ﻣﺑﻠﻎ  ٣،٤١ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت .ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻗدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻟﻘرض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•
•
•
•
•

رھن ﺻﻛوك أراﺿﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺗﺟﯾﯾر ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺣﺟز اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺗﺟﯾﯾر ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺗﻧﺎزل ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
اﻟدﺧول ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺳﻧد ﻷﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك.

د( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻣﺎرس ٢٠١٦م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٣٧ھـ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻊ
ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٤٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻐرض ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻣﺎرس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١٤٣٨ھـ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ
)ﻛﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼه( ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺣﯾث ﺗم إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘرض ﻟﻘرض طوﯾل اﻷﺟل وﺳﯾﺗم إﻋﺎدة دﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى أرﺑﻊ
ﺳﻧوات .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻘرض ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ،
وﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد اﻟﻘﺳط اﻷول ﻓﻲ  ٢٠ﻣﺎرس ٢٠١٨م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣رﺟب ١٤٣٩ھـ( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ٢٠
ﻣﺎرس ٢٠٢١م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٧ﺷﻌﺑﺎن ١٤٤٢ھـ( .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﺟﺎرﯾﺔ.

- ٥٥ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .١٩ﻗروض وﺳﻠف )ﺗﺗﻣﺔ(
ھـ( وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣أﻏﺳطس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١١ذي اﻟﻘﻌدة ١٤٣٨ھـ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك
ﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻐرض ﺳداد ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﺑﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﮭر )ﻣﻊ وﺟود ﺧﯾﺎر ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﻔﺗرة ﺳﺗﺔ أﺷﮭر أﺧرى( .ﯾﺳﺗﺣﻖ
ﺳداد اﻟﻘرض ﻓﻲ  ١ﻓﺑراﯾر ٢٠١٨م )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٩ھـ(.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٦ﻣﺣرم  ١٤٣٩ھـ( ،أﻋﺎدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﻊ
ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻘداره  ٥٠٠ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ﻟﯾﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت إﻟﻰ ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة
ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑوﺣدات ﻋﺎﺋدة ﻟﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻣﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي وﺳﯾﺗم ﺳداده
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧﺗﯾن .ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
و( ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦أﻏﺳطس ٢٠١٧م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٤ذي اﻟﻘﻌدة  ١٤٣٨ھـ( ،وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻏﯾر
ﻣﻣوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻐرض ﻓﺗﺢ ﺧطﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد وﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي .إن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء
ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ھو  ١٦أﻏﺳطس ٢٠١٨م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٥ذو اﻟﺣﺟﺔ  ١٤٣٩ھـ( .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،اﺳﺗﻌﻣﻠت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ٢٤،١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ ﺳداد ﺑﻌض اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
 .٢٠ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
ﻣﺟﻣوع دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب
١٢٫١٩٤٫٦٥٢٫٥٧٦
ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
)(٥٫٥٥٠٫٦٦٥٫٦٨٧
أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾل
──────────
٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩
١٥٫٨٢٥٫٥١٤
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
──────────
٦٫٦٢٨٫١٦١٫٣٧٥
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
══════════

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٧٦٥٫٨٤٢٫٧٥٨ ١٫٠٩٩٫١١٩٫٧٤٧
)(٢٧٨٫٠٦٣٫١١٩
)(٤٤٣٫٧٢٥٫٣٠٠
────────── ──────────
٤٨٧٫٧٧٩٫٦٣٩
٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧
١٢٫٠١٥٫١٩٦
١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
────────── ──────────
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١
══════════ ══════════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ:

٢٠١٦م
٢٠١٧م
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٢٠٢٢م وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

ــ
ــ
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٩٫٨٥٠٫٨٢٧٫٦٧٢
──────────
١٢٫١٩٤٫٦٥٢٫٥٧٦
══════════

٧٫٨٤١٫٣٩٣
ــ
٣١٫٣٦٥٫٥٧٤
٣٤٫٤٦٧٫١٧١
٣١٫٣٦٥٫٥٧٤
٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٣١٫٣٦٥٫٥٧٤
٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٣١٫٣٦٥٫٥٧٤
٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٣١٫٣٦٥٫٥٧٤
٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦
٦٠١٫١٧٣٫٤٩٥
٨٨٠٫٨٢٧٫٦٧٢
────────── ──────────
٧٦٥٫٨٤٢٫٧٥٨
١٫٠٩٩٫١١٩٫٧٤٧
══════════ ══════════
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 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢١ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺗدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻣول وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻣول ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م:

اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺋدة

ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس:
 اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ -ﺗﻌدﯾل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة

أﺧرى
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟﺗزام ُﻣﺣول
اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

١٢٫٢٩٦٫٢١٦
──────────

٩٫٨٤٢٫٥٩٧
──────────

٣٫٨١٠٫٤٥٥
٢٢٩٫٩٩٧
──────────
٤٫٠٤٠٫٤٥٢
──────────

٢٫٤٦٥٫٥٤٣
١٥٩٫٩٢٣
──────────
٢٫٦٢٥٫٤٦٦
──────────

٢٥٫٣٩٦
٧٤٥٫٩٦٦
──────────
٧٧١٫٣٦٢
──────────

٦٢٫٤٨١
١٤٣٫٨٥١
──────────
٢٠٦٫٣٣٢
──────────

)(٨٢٤٫٥٩٢
)(١٫٠٧٤٫٧٣٠
──────────
)(١٫٨٩٩٫٣٢٢
──────────
١٥٫٢٠٨٫٧٠٨
══════════

)(٣٧٨٫١٧٩
ــ
──────────
)(٣٧٨٫١٧٩
──────────
١٢٫٢٩٦٫٢١٦
══════════

اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة:
أ( اﻓﺗراﺿﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺟﺣﺔ(:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
٣،٢٦
٢،٥٢
٠،١٧
ﻣرﺗﻔﻊ

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )(%
ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )(%
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت )(%

ﻣﻌدل ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوظﯾف  /اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ

٢،٨٨
٢،٤٢
٠،١٧
ﻣرﺗﻔﻊ
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢١ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺳﺗﻧد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﻧﺷورة وﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻘﯾم اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة  ٢،٨٦ﺳﻧﺔ ) ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م٢،٨٧ :
ﺳﻧﺔ(.
ب( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻗد ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى
ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
زﯾﺎدة
﷼ ﺳﻌودي
)(٣٩١٫٤٨٧
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )اﻟﺣرﻛﺔ (%١
ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )اﻟﺣرﻛﺔ ٤٧٣٫٤١٩ (%١
١٫٥١٢
اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )اﻟﺣرﻛﺔ (%١

 ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﻧﻘص
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة
﷼ ﺳﻌودي

٤١١٫٣٠٦
)(٤٥٨٫١٣٨
)(١٫٥١٢

)٣٥٠٫٠٤٤ (٣٣٣٫١٢٧
(٣٧٦٫٧٣٠) ٣٨٩٫٦٩١
)(١٫٢٨٧
١٫٢٨٧

ﻧﻘص
﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﻘدم اﻗﺗراﺑﺎ ً
ﻣن اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ.
 .٢٢ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر )إﯾﺿﺎح ٩
"د" و(٣٣
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﺟزة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
رﺑﺢ ﻣؤﺟل ﻣن ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر
ﻣوﺟودات )إﯾﺿﺎح (١٧
إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠
١٨٦٫١١٨٫١٨٠
٥٫٤٦٩٫٤٤٦

٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠
٢٢٨٫٣٧٨٫٠٤١
٦٫٠٥٨٫٩٥١

٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠
١٧١٫٩٩٦٫٤٨٤
٦٫٦٠٣٫٧٠٨

١٫٦٢٢٫٥٦٧٫٩٣٠
٢٨٥٫٥٢١
──────────
٢٫١٢٤٫٠٠٦٫٠٢٧
══════════

ــ
ــ
٣٣٢٫٨١١
٣٧٥٫٨٦٢
────────── ──────────
٤٨٨٫٤٩٧٫٩٥٣
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
══════════ ══════════

ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري ،وھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد أو ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢٣ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

أرﺻدة ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﺟزة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء
أرﺻدة ﻓﻧﺎدق ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٣٣
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺻم
رﺑﺢ ﻣؤﺟل ﻣن ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر
ﻣوﺟودات )إﯾﺿﺎح (١٧
ﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٢١٥٫٨٠٠٫٥١٤
١٩٥٫١٣٧٫٤٧١
٧٧٫٣٤٥٫٣٨١
٧٨٫١٤٨٫٥٤٩
٥٧٫٣٧٦٫٢٨٤
٥٣٫٨٩٧٫٨٢٤
٢٨٫٦٧٢٫٠٠٠

٤٠٢٫٤٠٥٫٦٠٤
١٥٩٫٦٩٦٫٦٤١
٣٥٫١٢٦٫٨٧٨
١٥٫١٢٦٫٤٥٤
٦٣٫٦٦٩٫٩٣٥
١٢٫٨٣٣٫٢٦٢
ــ

٧٢٠٫٦٦٢٫٩٤٤
٢٤٦٫٥٢٥٫٨٢٠
٤٫٠٢٩٫٩٤٣
٣٧٫٦٣٠٫٨٧٥
٦٠٫٢٤٤٫٤٨٥
١٧٫٢٠٣٫٤٨٤
ــ

١٨٣٫١٣٠٫٠٦٠
١٫٠٠٣٫٨٩٩
──────────
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢
══════════

ــ
ــ
٦٣٦٫١١٠
٤٥٩٫٠٩٩
────────── ──────────
١٫٠٨٦٫٩٣٣٫٦٦١
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
══════════ ══════════

 .٢٤اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﯾﺗﻛون ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻣﺧﺻص اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺧﺻص إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

ــ
═══════

ــ
═══════

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
═══════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

٩٫٤٩٨٫٧٩٣٫١٢٧
٥٫٤٨٢٫٣٩٠٫٧٥١
٧٫٣١٥٫٤٢٨٫٢٧٢
١٠٫٨٩٢٫٢٣٣٫٤١٤
٤٫١٢٦٫٣٣١٫٦٦٩ ١١٫٤٠٩٫٨١٨٫٥٩٧
)(٢٠٫٣٩١٫٠٢٦٫٥٤١) (٩٫٦٣٩٫٢٤٣٫٠٥٦) (١٨٫٥٦٧٫٤٩٤٫١٣٢
────────── ────────── ──────────
ــ
)(٣٠٫٥٢٠٫٦٣٦
١٥٧٫٧٥٢٫٧٣٧

اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل

)(٥٦٧٫٣٢٩٫١٠٦
──────────
)(٤٠٩٫٥٧٦٫٣٦٩
══════════

اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي

٢١٣٫٢١٢٫٢٠٧
ــ
────────── ──────────
٢١٣٫٢١٢٫٢٠٧
)(٣٠٫٥٢٠٫٦٣٦
══════════ ══════════

ﺗﻌود اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﻣﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ
اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢٤اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
ــ
ــ
───────
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
═══════

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
ــ
ــ
───────
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
═══════

٣١٫٧٨٩٫٣٧٣
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
)(٣١٫٧٨٩٫٣٧٣
────────
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
════════

وﺿﻊ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ
أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( رﺑطﺎ ً ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٣رﻣﺿﺎن ١٤٢٧ھـ إﻟﻰ  ٣٠ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٤٣٠ھـ طﺎﻟﺑت ﺑزﻛﺎة
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٠،١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﻗدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻋﺗراﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﻗدﻣت ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﺑﻧﻛﯾﺎ ً ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٩،١ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي )اﻹﯾﺿﺎح  .(٣٤أﺻدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻗرارھﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗزام اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ  ٢١،٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﻗدﻣت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳﺎ ً ﻟدى دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ وﻣﺎ ﺗزال ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﻟرد.

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ١٤٣٥ھـ ،أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ رﺑطﺎ ً ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٤٣١ھـ ﺣﺗﻰ ١٤٣٣ھـ طﺎﻟﺑت ﺑزﻛﺎة
إﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٣،٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .اﻋﺗرﺿت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟذي أﺻدرﺗﮫ
اﻟﮭﯾﺋﺔ وزادت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗزام اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٦،٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .طﺎﻟﺑت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ
اﻻﻋﺗراض اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ.
ﻗدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ١٤٣٤ھـ ﺣﺗﻰ ١٤٣٧ھـ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﻣﻘﯾدة .ﻟم ﺗﺳﺗﻛﻣل ﺑﻌد
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣراﺟﻌﺔ رﺑط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣذﻛورة .إﻻ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻗدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻗرارات زﻛوﯾﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻧوات
١٤٣٤ھـ ﺣﺗﻰ ١٤٣٦ھـ .وﻻ ﺗزال اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎر إﺻدار اﻟرﺑط.
ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻟم ﺗﺑدأ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
 .٢٥اﻹﯾرادات

ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
إﯾرادات ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ:
 اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري إﯾﺟﺎر ﻣواﻗف إﯾﺟﺎر ﻓﻧﺎدقإﯾرادات ﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﺎدق

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م
إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
ــ

٣٢٧٫١٠٤٫٠٠٠

٨١٫٢٩٢٫٥٥٧
٧٫٢٩١٫٩٥٢
١٨٫٥١٨٫٥٢٠
٤٦١٫٧٢٣٫٥٨٤
─────────
٥٦٨٫٨٢٦٫٦١٣
═════════
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ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٢٥٫٨٣٧٫٢٧٠
ــ
ــ
١٩٤٫٨٠٠٫١٢٢
─────────
٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢
═════════

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢٦ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م
إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ:
 اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري إﯾﺟﺎر ﻣواﻗف إﯾﺟﺎر ﻓﻧﺎدقﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧﺎدق
ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى

ــ

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
٦٦٫٣٥٧٫٥٧٥

٧٠٫٠٧٧٫٦٦٢
٥٫١٠٣٫٦٦٢
٣٥٫٠٢٥٫٣٤٣
٤٤١٫٨٧٩٫١٠٩
٥٫٦٣٠٫٨٩٧
─────────
٥٥٧٫٧١٦٫٦٧٣
═════════

١٧٫٢٧٤٫٣٨٢
ــ
ــ
٢٠٧٫٧١٤٫٨٣٤
ــ
─────────
٢٩١٫٣٤٦٫٧٩١
═════════

 .٢٧ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ

دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻣﻌﺎرض ورﻋﺎﯾﺔ

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م
إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٢٣٫٧١١٫٨٥٧
٩٫٨٤٤٫٧٦١
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٣٣٫٥٥٦٫٦١٨
════════

٤٫٧٠٠٫٥٥٠
٨٫١٢٤٫٠٤٠
ـــــــــــــــــــــــــــ
١٢٫٨٢٤٫٥٩٠
════════

- ٦١ -

تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١م | 113

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٢٨ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

رواﺗﺐ وأﺟﻮر
إﯾﺠﺎر ﻋﻘﺎرات ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ واﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت  /ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق
اﺳﺘﮭﻼك واطﻔﺎء
إﯾﺠﺎرات
ﻣﺮاﻓﻖ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺳﻔﺮ
أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮﯾﺔ واﺷﺘﺮاﻛﺎت وﺻﺤﻒ
رﺳﻮم ﺑﻨﻜﯿﺔ
ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع
أﺧﺮى

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٧٦٫٧٢٨٫٢٥٣
٣٣٫٨٨٨٫٨٨٩
١٧٫٨٠٩٫٠٢١
١١٫٥٥١٫٦٧٤
٩٫٨٤١٫٧٧٣
٤٫٥٢٠٫٥٦٤
٤٫١٣٧٫٣٤٥
٣٫٧١٢٫٣١٣
٧٧٢٫٨٢٤
١٫٠٧٥٫٧٧٣
١٫٠٥٧٫٨١٢
٦٩٢٫٨٣٤
٤٠٨٫٤٥١
١٠٫٤٤٠٫٥١٠
ــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٦٫٦٣٨٫٠٣٦
═════════

٢٤٫٥٨٩٫٢٨٧
ــ
٩٫٨٦٣٫٥٨٥
١٫٦٩٣٫٥٥٣
٣٫٧٦٦٫١٩٥
٢٫٧٣٦٫٥٢٤
١٫٢٣٠٫٣٩٣
٢٫٠٢٣٫٣٢٧
١٤٦٫٠٠٠
١٫٢٣٧٫٢٦٦
ــ
١٣٨٫٩٨٨
ــ
٨٫٠١٠٫٠٠٨
ــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٥٫٤٣٥٫١٢٦
═════════

 .٢٩إﯾرادات أﺧرى

إﯾﺮادات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮاﺑﺤﺔ
دﺧﻞ رﺳﻮم اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﺮﯾﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
إطﻔﺎء رﺑﺢ ﻣؤﺟل ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٧
أﺧﺮى

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٣٫٦٥٥٫٩٤٧

٣٫٩٣٥٫٥٦٩

١٫١٦٤٫٠٥٩

ــ

٢٦٫٦٠٦٫٠٥٩
٢٫٨٨٢٫٧٥١
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٣٤٫٣٠٨٫٨١٦
════════
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ــ
١٫١٨٢٫٢٤٠
ـــــــــــــــــــــــــــ
٥٫١١٧٫٨٠٩
════════

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٠أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾل

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )إﯾﻀﺎح
"أ" أدﻧﺎه(
أﺻﻞ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ )إﯾﻀﺎح "ب" أدﻧﺎه(

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل
٢٠١٧م إﻟﻰ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م إﻟﻰ ١٢
أﺑرﯾل ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

٣٤٧٫٣٤٥٫٣٢٦
٨٧٫٧٩١٫٢٣٢
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٤٣٥٫١٣٦٫٥٥٨
════════

١١٣٫٥١٤٫١٥٣
٥٫٠٦٥٫٨٥٠
ــــــــــــــــــــــــــــ
١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
════════

ا( ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﻧد ﻣﺑﻠﻎ  ١٨٥٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﯾﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾل ﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ ﻗرض
طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح " ١٩ب"( .ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﻧد ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٥٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.
ب( .ﯾﺗﺿﻣن أﺻل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٧٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾر ﻣوﺟودات )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح
(١٧
) .٣١ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب )ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م و ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م ﺑﻘﺳﻣﺔ
)اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرات .ﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد أﺳﮭم
ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﻓﺈن )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻸﺳﮭم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺣﺗﺳﺎب )ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن
 ١٣اﺑرﯾل ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ
 ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
)اﻟﺨﺴﺎرة(  /اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
)اﻟﺨﺴﺎرة(  /اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﮭﻢ )﷼ ﺳﻌﻮدي( –
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ

)(٦٠٠٫٩٥٩٫٠٧٨
═════════
٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠
═════════

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٧
════════
٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠
════════

)(٠،٦٥
═════════

٠٫٠٨
════════
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٢اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺑل
أي اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﺣﺎت

اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن
ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

%٤٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٨٫٤٠٠
ــــــــــــــــــــــــ
٢٫٩٦١٫٦٠٠
═══════
ــ
═══════
)(٣٨٫٤٠٠
═══════
)(١٥٫٣٦٠
═══════

ــ
ــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــ
═══════
١٥٫٣٦٠
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

ــ
ــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــ
═══════
١٥٫٣٦٠
═══════
ــ
═══════
)(١٥٫٣٦٠
═══════

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

ﻻ ﺗوﺟد أرﻗﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺣﯾث أن ھذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م.
 .٣٣اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﺑﮭذه اﻟﺟﮭﺎت .ﺧﻼل دورة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ
اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺷروط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٣اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻷرﺻدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن
 ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م
 ١٣اﺑرﯾل ٢٠١٧م
إﻟﻰ  ١٢اﺑرﯾل
إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

ﺑﻧك اﻟﺑﻼد – ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻗرض ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ

٢٧٫٤١٢٫٣٦٢

ــ

ﺻﻧدوق ﻣﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎري  -ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

 ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت )إﯾﺿﺎح (١٧ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼلاﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )راﺟﻊ اﻹﯾﺿﺎح (١٧

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ــ

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ــ

ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻣﺻﻧﻊ اﻟطﺎزج ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ـ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

رواﺗب وﺑدﻻت ﻟﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ:
 ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل -ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

٣٫٣٦٥٫٠٢٣
١٤٥٫٤٥٦

٣٫٢٨٥٫٠٥٣
١٠٦٫١١٢

إﯾرادات ﻣن ﺗﺄﺟﯾر ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ

٤٫٠٦١٫١٢٠

٤٥٨٫٧٩٨

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

أﺗﻌﺎب ﺑدل ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٧٧٢٫٨٢٤

١٤٦٫٠٠٠

أرﺛر ﺟﺎﻟﯾري – ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟوﺣﺎت ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﻧﺎدق

١٫١٢٣٫٦٥٩

٢٫١٢٧٫٣١٧

ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ـ
ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺑرﯾد
ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣرﻛزي
ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن
ﻧظﺎم اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣرﻛزي
أﻋﻣﺎل إﻧﺷﺎءات ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

٦٨٫٤٧٤٫٣٠٢

٤١٫٠٥٤٫٧٠٣

ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾرـ ﻣﺳﺎھم

ﺧدﻣﺎت ﻓﻧدﻗﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺣﻔظ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ـ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
واﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

ــ
ــ
٤٫٧٦٦٫١٦٠
ــ

إﯾﺟﺎر وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ
ﺗورﯾد واﺧﺗﺑﺎر وﺗرﻛﯾب وﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺟﻲ اس ام
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣل  ٢و ٣و٤

٧٩٩٫٠٠٠
١٦٫٧٦٢٫٢٠٠
ــ
٥٫٩٨١

٣٣٫٨٨٨٫٨٩١

ــ

٤٫٤٣٧٫٥٥٨

ــ
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٣اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷرﺻدة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أﻋﻼه:
)أ( ﻣطﻠوب ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺻﻧدوق ﻣﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎري )إﯾﺿﺎح (١٧
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺻﻧﻊ اﻟطﺎزج ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺑل ﺧﻧدﻣﺔ

)ب( ﻣطﻠوب ﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺑﻧك اﻟﺑﻼد )إﯾﺿﺎح " ١٩د"(

ﺷرﻛﺔ ﺣﻔظ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
آرﺛر ﺟﺎﻟﯾري
ﻣزارع ﻓﻘﯾﮫ ﻟﻠدواﺟن

ﻧﺎﻗص :ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(
ﺑﻧك اﻟﺑﻼد

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
٢٫٧١٣٫٠٤٤
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
١١٢٫٧١٣٫٠٤٤
════════

ــ
ــ
٧٧٫٨٠٥
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
٧٧٫٨٠٥
════════

ــ
١٠٤٬٣٤٧٬٤٤٠
٩٫٦٠٨٫٤١٣
٣٥٬٢٩٠
ـــــــــــــــــــــــــــ
١١٣٬٩٩١٬١٤٣
════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ١٢أﺑرﯾل
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌودي

 ٢أﻛﺗوﺑر
٢٠١٦م
﷼ ﺳﻌودي

٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠
٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠
٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠
١٦٬٢٣٨٬٥٩٦
١٢٫١٥٥٫٦٦٤
١٨٫٢٠٧٫٦٧٦
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
ــ
٣٣٫٨٨٨٫٨٩١
ــ
ــ
١٫١٢٣٫٦٥٩
٩٦٤٫٨٨٨
٦٧٧٫٥٩٨
٦٧٧٫٥٩٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١٫١٦٨٫٧٦٨٫٤٣٤ ١٫١٦٤٫٣٩٨٫٢١٢ ١٫٢٠٥٫٤٦٢٫٧٧٤
)(٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠) (٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠
)(٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠
)(٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠) (٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٬٢٠٣٬٤٨٤
١٢٫٨٣٣٫٢٦٢
٥٣٫٨٩٧٫٨٢٤
══════════ ═════════ ═════════

ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻧﻘد اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻗﺑﻠﮭم ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺳﮭم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻘﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ
ﻟم ﯾﻘم ﻣﻼﻛﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺻﻛوﻛﮭم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ .ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٤٣٦ھـ واﻟﺑﺎﻟﻎ  ٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺟل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ١٤٣٧ھـ.
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(ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ
(إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ
ϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϰϟ· (ΔϳΩϼϳϣϟΓέΗϔϟΔϳΩΑ) ϡ˻˹˺̀ϝϳέΑ ˺˼ϥϣΓέΗϔϠϟ
( اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ.٣٣
ϲϠϳΎϣϛ ϲϠϳϭϣΗέΎΟϳ·ϡίΗϟ ΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟ
έΑϭΗϛ ˻
ϡ˻˹˺˿

 دﯾﺳﻣﺑر٣١
م٢٠١٧

ϝϳέΑ ˺˻
ϡ˻˹˺̀

்ϥϭϳϠϣ ˽́̀ˬ̀ ்ϥϭϳϠϣ ˿˾˾ˬ˼
ϱΩϭόγ
ϱΩϭόγ
˰˰
˰˰

்ϥϭϳϠϣ ˿˽˼ˬ̂
ΔϠϳϣίΔϬΟ
ϱΩϭόγ
்ϥϭϳϠϣ ˿̄˹˹˹ ΔϳέΎϣΛΗγϻ˯ΎϣϧϻΔϛέη -ϱέΎϘόϟΔϛϣϕϭΩϧλ
ϱΩϭόγ

(˺˿ΡΎοϳϹ) ϯέΧϻΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϭΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϥϣοΔϗϼόϟΕΫ ΕΎϬΟϟϰϟ· / ϥϣ ΔΑϭϠρϣϟ ΓΩλέϷΕέϬυ
˯ΎηϧϺϟΔϛϣ ΔϛέηϟϖΣΗγϣϟΩϳλέϟϑϳϧλΗϡΗΎϣϧϳΑ .ϲϟϭΗϟϰϠϋ (˻˼ΡΎοϳϹ)ϯέΧϷΕΎΑϭϠρϣϟϭΔϧΩϟϡϣΫϟϭ
.ϯέΧΔϟϭΩΗϣέϳϏΕΎΑϭϠρϣϥϣοϝΟϷΔϠϳϭρΕΎΑϭϠρϣϛϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˼˹̂ˬ˾˿ώϟΎΑϟϭ έϳϣόΗϟϭ
 اﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﻌﮭدات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.٣٤
ϝϳέΑ ˺˻) ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻˺̄˾˾˻ ώϠΑϣΑΔϳΩϗΎόΗΕΎϣίΗϟΔϋϭϣΟϣϟΕϣέΑˬϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϲϓΎϣϛ (
έϳϭρΗΑ ϖϠόΗϳ Ύϣϳϓ (ϱΩϭόγ ் ϥϭϳϠϣ ˺̂̄̀˿˹ ϡ˻˹˺˿ έΑϭΗϛ ˻ϭ ˬϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻˹̄˻̂˿ :ϡ˻˹˺̀
ώϠΑϣϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϲϓΎϣϛέϣϋϝΑΟωϭέηϣϰϠϋΎϬϗΎϔϧ·ϡΗϲΗϟΔϳϟΎϣγέϟϝΎϣϋϷϑϳϟΎϛΗΕϐϠΑ .ωϭέηϣϟ
˺˿̄˹˿˼ :ϡ˻˹˺˿έΑϭΗϛ ˻ϭˬϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˺˿̄́˹˼ :ϡ˻˹˺̀ϝϳέΑ ˺˻) ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˺́̄˻˻̂
.(ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ
ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˺˽ˬ˾˹ ώϠΑϣΑΔϳϠΣϣϟϙϭϧΑϟΩΣϥϣ ˱ ΎϳϛϧΑ ˱ ΎϧΎϣο ΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟˬϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϲϓΎϣϛ (Ώ
ΔϳϬϟϰϟ·ϡΩϘϣ (ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻̂ˬ˺˹ :ϡ˻˹˺˿έΑϭΗϛ ˻ˬϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻̂ˬ˺˹ :ϡ˻˹˺̀ϝϳέΑ ˺˻)
.(˻˼ΡΎοϳϹ) ϥΎϣοϟ Δϣϳϗϥϣ %˾˹ ΔΑγϧΑ ϥϳϣ΄ΗϊϓΩϡΗΩϗϭˬϱϭϛίϟρΑέϟϝΑΎϘϣϝΧΩϟϭΓΎϛίϠϟΔϣΎόϟ
:ϡ˻˹˺̀ϝϳέΑ ˺˻) ˯ϲηϻώϠΑϣΑΔϳϠΣϣϟϙϭϧΑϟΩΣϥϣ ˱ ΎϳϛϧΑ ˱ ΎϧΎϣο ΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟˬϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϲϓΎϣϛ (Ν
ϝΧΩϟϭΓΎϛίϠϟΔϣΎόϟΔϳϬϟϰϟ·ϡΩϘϣ (ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻ˬ́˹ :ϡ˻˹˺˿έΑϭΗϛ ˻ˬϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˻ˬ́˹
ϝϣΎϛΑϥϳϣ΄ΗϊϓΩϡΗΩϗϭ .˰ϫ˺˽˼˹ΔΟΣϟ ϱΫ ˼˹ϰϟ·˰ϫ˺˽˻˿ ΓΩόϘϟ ϱΫ ˻̂ϥϣΓέΗϔϠϟωΎρϘΗγΔΑϳέο ρΑέϝΑΎϘϣ
ϥΎϣοϟ Δϣϳϗ
̀˽ώϠΑϣΑϲϠΣϣϙϧΑϥϣ˯ΎϐϟϺϟϝΑΎϗέϳϏϭρϭέηϣέϳϏ ˱ ΎϳϛϧΑΎϧΎϣοΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟˬϡ˻˹˺̀έΑϣγϳΩ ˼˺ϲϓ Ύϣϛ (Ω
.˼ϭ ˻ϭ ˺ϝΣέϣϠϟΔϣΩΧΔϳϗΎϔΗϝΑΎϘϣϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ
ϲϠϳϐηΗϟέΎΟϳϹΕΎϣίΗϟϥ· .(˻˹) ΡΎοϳϹϲϓϲϠϳϭϣΗϟέΎΟϳϹΩϘϋΏΟϭϣΑέΎΟϳϹΕΎϣίΗϟϥϋΡΎλϓϹϡΗ (˰ϫ
ΔϳέϫϭΟέϳϏϝΎϣϋϷΕΎϳϠϣόϟΔΑγϧϟΎΑ
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٥اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
أﺳﺎس ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻣس إدارات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر .ﺗﻘدم ھذه اﻹدارات ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗدار
ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل .ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ً ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﻗطﺎع:
اﻟﻘطﺎع
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧﺎدق
اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ
ﻋﻘﺎرات ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء
اﻟﺷرﻛﺎت )اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ(

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻐرف وﺑﯾﻊ اﻟﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت )"اﻟﻔﻧﺎدق"(.
ﺗﺷﻐﯾل وﺗﺄﺟﯾر ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق )"اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ"(.
ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎر وإﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺑﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎھزة.
ﯾﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ إﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر ﻓﻧﺎدق ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل.
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ.
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ﻣﺟﻣوع )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

إﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣوﺟودات أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:

 .٣٥اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

)(٣٧٦٫٤٤٧٫٨١١

٤٨٧٫٥٣٤٫٠٥٦

٤٫٧٩١٫٤١٣٫١٦٤

ـــ

ـــ

٦٫٦٥٢٫٤١٢٫٢٩٤

٦٣٫٨٧٤٫٦٧٠

﷼ ﺳﻌودي

ﺗﺷﻐﯾل ﻓﻧﺎدق

ـــ

ـــ

٤٧٫٩٢٨٫٥٠٠

ـــ

ـــ

ـــ

٣١٣٫٨٦٤٫٠٢٢

﷼ ﺳﻌودي

- ٦٩ -

)(١٥٫١٠٣٫٣٣٥

٨١٫٢٩٢٫٥٥٧

٣٫١٤٠٫٧٤١٫٥٤٠

١٫٨٤٤٫٨٨٥

٢٫٤١٣٫١١٧٫٠٤٠

ـــ

٤٧٫٣٣٦٫٥٥٧

﷼ ﺳﻌودي

ﻣراﻛز ﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض
اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ

ـــ

ـــ

١٠٫٠١٣٫٦٥٦٫٩٣٩

ـــ

٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١

١١٫٩٥٧٫١٢٧٫٢٢٤

ـــ

﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻘﺎرات ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣اﺑرﯾل ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

)(٢١٠٫١٩٤٫٦٥٤

ـــ

١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥

)(٦٠١٫٧٤٥٫٨٠٠

٥٦٨٫٨٢٦٫٦١٣

٥٫٣٥٨٫٨٢٢

٢٫١٦١٫٤٨٥٫٢٣٨

٥٫١٠٨٫٠٧٣٫٩٠١

٢٫١٦٣٫٣٣٠٫١٢٣

ـــ

ـــ

١٫٧٠٧٫٧٥٠٫٥٣٧

﷼ ﺳﻌودي

١٨٫٦٠٩٫٥٣٩٫٥١٨

١٫٢٨٢٫٦٧٥٫٢٨٨

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻣﺟﻣوع )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

إﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣوﺟودات أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:

 .٣٥اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

)(١٥٠٫١٢١٫٩٠٥

١٩٦٫٩٥٢٫٧٣٩

٣٫٦١٦٫٣٨٧٫١٤٩

ـــ

ـــ

١٫٨٣٧٫٩٢٩٫٧٨٨

٣٫٨٤٧٫٣٩٢٫٩٠١

﷼ ﺳﻌودي

ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻧﺎدق

٢٫٥٥٤٫٩٨٠

٢٣٫٦٨٤٫٦٥٣

٤٦٨٫١٤٧٫٨١٠

١٫٠٣٨٫٨٩٨

٤٨٠٫١٩٦٫٠٨٣

ـــ

٥٢٩٫٠٧٨٫٣٧٦

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

- ٧٠ -

٢٢٤٫٢٢٣٫٨٨٢

٣٢٧٫١٠٤٫٠٠٠

٢٨٫٦٧٢٫٠٠٠

ـــ

ـــ

ـــ

٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨

﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض
اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ

ـــ

ـــ

٨٫٥٦٥٫٨٥٠٫٢٣٢

ـــ

٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦

١٢٫٥٢٠٫٢٣٩٫١٦٠

ـــ

﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻘﺎرات ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢أﻛﺗوﺑر ٢٠١٦م إﻟﻰ  ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

)(٢٠٦٫٣٣٢

ـــ

٧٦٫٤٥٠٫٦٢٥

١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢

٥٫٣٣٠٫٣٠٥

٥٤٠٫٥٠٢٫٨١٤

٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩

٥٤١٫٥٤١٫٧١٢

ـــ

ـــ

٥٫٠٩١٫٩٣٦٫٣٠١

﷼ ﺳﻌودي

١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨

٥٠١٫٠٩٥٫٦٠٦

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٦اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ـ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر
أ( اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھرﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ھﻲ ﺗﻘرﯾب ﻣﻌﻘول ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟطرق واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ا( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷ ﺟل واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺳﺑب
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻷدوات.
ب( ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﻐﯾرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
واﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﮭذه اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻷدوات ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟوھرﯾﺎ ُ ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
ب( إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر( ،وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﺄﺛﯾرات
اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻣﺛل اھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑوﺿﻊ وﻣراﻗﺑﺔ إطﺎر إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ
ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﯾﻖ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن أي ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ
أو أي ﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﯾﺗم ﻓﺣص أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق وأﻧﺷطﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾﺑﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹدارة واﻹﺟراءات ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺳﯾطرة ﺑﻧﺎءة وﻣﻧﺿﺑطﺔ واﻟﺗﻲ
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗﻔﮭم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ادوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
ﺗﺷرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻠﺗﻘﯾد ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﺣص ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ
إطﺎر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود.
ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات
وﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٦اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .وﺗﺗﺿﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ.
أ( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗؤدي
اﻷدوات ذات اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷدوات ذات
اﻟﻣﻌدل اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣوط
أﺧرى ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺗﻌﺗﻘد أن ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺧﺎطر
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗدار ﺑﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﮫ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺳداد اﻟﺗزام ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺑﻌﻠﻣﮭﻣﺎ وﻣلء إرادﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ
أﺳس ﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﯾم
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً
ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﻋن ﻛل  ١٠ﻧﻘﺎط أﺳﺎس ﺗزﯾد أو ﺗﻧﻘص ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٧٫٧٨٦٫٣٦٠﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ) ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م ٢٫٨٧٠٫١٧١ :﷼ ﺳﻌودي( أو زﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧٫٧٨٦٫٣٦٠﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ) ١٢اﺑرﯾل ٢٠١٧م٢٫٨٧٠٫١٧١ :
﷼ ﺳﻌودي(.
ب( ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت
أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄي ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺧﻼف اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة .وﺣﯾث أن ﺳﻌر اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ھﺎﻣﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر إﺧﻔﺎق طرف ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎ واﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻛﺑد اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد رﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ .ﺗﺄﺧذ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .وﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ.
ﺗﺄﺧذ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وداﻋﻣﺔ ﻣﺛل:
أ .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻣﺎل.
ب .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل.
ج .ظروف ﻣﺎﻟﯾﺔ او اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ھﺎم ﻓﻲ ﻗدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ.
د .زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل.
ھـ .ﺗﻐﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟداﻋم ﻟﻼﻟﺗزام أو ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟطرف اﻵﺧر أو اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٦اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺛل ﺗﻌﺛر اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺧطﺔ
اﻟﺳداد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺷطب ﻗروض أو ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺟراء ﻗﺳري ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗرداد
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺳﺗرداد ،ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم .اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﺗﺻﻧﯾف
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻟﻐرض ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات ﺗﺣت اﻟﺗطوﯾر ،ﯾﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺄن ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺳداد  %١٠٠ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻗﺑل ﺗﺣوﯾل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘد ،ﻓﺈن
ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﻌﺛر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل .إن أﻗﺻﻰ ﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﻌﺗﺑر اﻻدارة ﺑﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻏﯾر ذات
أھﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث أن اﻷرﺻدة ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ذات ﺳﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣدى اﻟﺗﻌرض اﻟﺟوھري ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ:

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ارﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ١٢أﺑﺮﯾﻞ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٫٩١٧٫٧٧٥
١٫٧٣٥٫٧١٤٫٧٢٥
─────────
١٫٩٣٧٫٦٣٢٫٥٠٠
═════════

٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢
────────
٧١٩٫١٨٥٫٨١٥
════════

ﺗﺪرج اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ١٢أﺑﺮﯾﻞ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٫٧٤٢٫٠٤٥٫٨٣٥
١٩٥٫٥٨٦٫٦٦٥
─────────
١٫٩٣٧٫٦٣٢٫٥٠٠
═════════

٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
────────
٧١٩٫١٨٥٫٨١٥
════════

- ٧٣ -

تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميالدية القصيرة المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١م | 125

ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٦اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗرﻛّز اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﻛزات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧرط ﻋدد ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو
ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺳﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻣﺎﺛل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟظروف اﻷﺧرى .ﺗﺷﯾر اﻟﺗرﻛزات إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗرﻛزات اﻟﻣﻔرطﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﻓﺈن ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن إرﺷﺎدات ﻣﺣددة
ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ .ﯾﺗم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗرﻛزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣددة وإدارﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟذﻟك.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
إن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر أﻣوال ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م و ١٢أﺑرﯾل  ٢٠١٧م ،ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘروض ﻷﺟل )اﻹﯾﺿﺎح
 (١٩واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷ ﺧرى واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )اﻹﯾﺿﺎح  (٢٠ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ً وﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟدﻓﻊ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا ً ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ أﻣوال ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض وﺳﻠف
ذﻣم داﺋﻧﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
أﺧرى
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١٢أﺑرﯾل ٢٠١٧م
ﻗروض وﺳﻠف
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
أﺧرى
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﺳﻧﺔ أو أﻗل
﷼ ﺳﻌودي

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
١٧٫٦٢٦٫٥٢١
─────────
١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
═════════

٤٫٢٦٧٫٧٦٩٫٠٩٩
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
١٥٫٣٥٣٫٣٥٢
ــ
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
─────────
٤٫٩٧٧٫٧٧٠٫٦٢٩
═════════

٣٫٥٥٨٫٩٩٠٫٢١١
ــ
٨٨٫٢٠٨٫٠٤٧
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
١٢٫٢٩٦٫٢١٦
─────────
٤٫٢٠٣٫٨٧٢٫٢٧٨
═════════

٢٫٩٥٠٫٩١١٫٥٤١
ــ
٥٥١٫٨٣٣٫٠٤٨
ــ
ــ
─────────
٣٫٥٠٢٫٧٤٤٫٥٨٩
═════════

٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢
٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩
٢٫١٢٤٫٠٠٦٫٠٢٧
٢٠٫٥٣٩٫٠١٣
─────────
١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥
═════════

١٥٢٫٢٩٢٫٣٢٠
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢
١٥٫٨٢٥٫٥١٤
ــ
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
─────────
١٫٠٦٣٫٩٦٠٫١٢١
═════════

٤٫٨٩٤٫٩٥٥٫٦٦٧
ــ
٩٠٫٩٤٣٫٠٢٢
١٫٤١٧٫٠٨٨٫٣٩٥
١٥٫٢٠٨٫٧٠٨
─────────
٦٫٤١٨٫١٩٥٫٧٩٢
═════════

٣٫٢٧٢٫٨٠٧٫٠٦٧
ــ
٦٫٥٣٧٫٢١٨٫٣٥٣
٧٠٦٫٩١٧٫٦٣٢
ــ
─────────
١٠٫٥١٦٫٩٤٣٫٠٥٢
═════════

- ٧٤ -
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ﺷرﻛﺔ ﺟﺑل ﻋﻣر ﻟﻠﺗطوﯾر )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١٣أﺑرﯾل ٢٠١٧م )ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ( إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م
 .٣٦اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ١٢أﺑﺮﯾﻞ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي

(٢٫٣٧١٫٥٧٣٫٥٨٧) ١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
٤٫٦٨٦٫٥٩٢٫٤٤٢
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧
───────── ──────────
٢٫٣١٥٫٠١٨٫٨٥٥ ١١٫٤٣٣٫٠٦٥٫٢٩٨
═════════ ══════════

أﺧﺮى
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤
)(٨٦٫٠٤٢٫٢١٠
٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩ ١٫٣٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠
────────── ─────────
١٤٫٩٦٤٫٠٤١٫٩٤٣ ١٫٢١٥٫٩٥٧٫٧٩٠
══════════ ═════════

ﯾﻤﺜﻞ ﺑﻨﺪ "أﺧﺮى" اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١٣أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م.
 .٣٧أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
أﻋﯾد ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
 .٣٨اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ١٤رﺟﺐ ١٤٣٩ھـ(.

- ٧٥ -
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األخــوة األفاضــل  /مســاهمي شــركة جبــل عمــر للتطويــر
ً
ختامــا  ...نيابــة عنكــم نتوجــه بالحمــد والشــكر للمولــى -
عــز وجــل  -علــى جليــل نعمائــه وعطائــه ثــم بالشــكر والعرفــان
بالجميــل لولــي األمــر خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن
عبــد العزيــز ،ولصاحــب السمـــو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان
بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر
الدفــاع  ،ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل بــن
عبــد العزيــز – مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة
مكــة المكرمــة  -و لصاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــداهلل بــن
بنــدر بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة حفظهــم
اهلل علــى مــا قدموه لشــركتكم فبمســاندتهم المخلصــة أصبحت
بحمــد اهلل  -شــركة جبــل عمــر للتطوير من الشــركات الرائدة التي
يحتــذى بهــا فــي التطوير العقــاري بالمملكة العربية الســعودية.
و باهلل التوفيق.
مجلس اإلدارة
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