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المحترمين

المقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") وشركاتها التابعة
(يُشار إليهم مجتمعين "المجموعة") كما في  31مارس  ،2021والقوائم الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات
التفسيرية األخرى .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ( " )34التقارير المالية األولية" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول
هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة استنادا إلى الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بفحصنا وفقا ً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي (" ،)2410فحص المعلومات المالية األولية من قبل المراجع
المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات ،بشكل
أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .و تعد
إجراءات الفحص أقل في نطاقها بشكل كبير من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية ،المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،وعليه فإنها ال تمكنا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي
يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم
يتم إعدادها ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت إنتباه
نلفت االنتباه إلى اإليضاح  1حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة
 345مليون لاير سعودي و تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ  5مليون لاير سعودي ،خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس  .2021باإلضافة إلى ذلك ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  6,077مليون
لاير سعودي ،كما بلغت الخسائر المتراكمة لدى المجموعة مبلغ  2,473مليون لاير سعودي كما في  31مارس .2021
تعتمد المجموعة على التنفيذ الناجح لخطط اإلدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء ً
بكال من التزاماتها عند
استحقاقها ومن أجل استمرار عملياتها دون تقليص كبير .تشير هذه الظروف ،جنبًا الى جنب مع األمور األخرى الموضحة
في اإليضاح  ،1إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة.
لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

معلومات عامة
شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") ،هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم
م 63/بتاريخ  18أكتوبر ( 2006الموافق  25رمضان 1427هـ) .و قد صدر القرار الوزاري رقم /253ق بتاريخ  28أكتوبر ( 2007الموافق  16شوال
 1428هـ) عن تأسيس الشركة .الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة بموجب السجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  25نوفمبر ( 2007الموافق
 15ذو القعدة 1428هـ).
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للجانب الغربي من الحرم المكي الشريف وتطويرها
إلى قطع أراضي إلدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة .باإلضافة إلى القيام بالعمليات الالزمة إلنشاء وصيانة وإدارة وهدم ومسح وتأثيث
الفنادق والمنشآت التجارية ومساكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل الفنادق.
االستمرارية
يتكون مشــروع المجموعة المتوقع (يشــار إليه فيما بعد باســم "المشــروع") من ســبع مراحل ،تتضــمن كل مرحلة منصــات وأبراج مخصــصــة الســتخدامات
متعددة .أكملت المجموعة أعمال التطوير وبدأت عمليات تشــغيل المرحلة األولى .قامت المجموعة بتطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة بشــكل جوهري،
ولكن ال يزال إنجاز أعمال التطوير لتلك المراحل يتطلب تجهيز قدراً كبيراً من االستثمار ليكون جاهزاً لألستخدام المقصود منه .لم تبدأ المجموعة في تطوير
المراحل المتبقية.
تستخدم المجموعة التمويل عن طريق الديون لتمويل تطوير كل مرحلة من مراحل المشروع .ومع ذلك ،فإن التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للمجموعة لل
 12شهر المقبلة ال تغطي بالكامل متطلبات الخدمة و ال سداد ديون المجموعة .وعالوة على ذلك ،تفاقم هذ العجز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد
  ،)19والذي تم تصنيفه كجائحة في مارس  .2020أدى تفشي كوفيد  19 -إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقةالتجارية ،كما تكبدت المجموعة خسارة  345مليون لاير سعودي و تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ  5مليون لاير سعودي ،خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس  .2021باإلضافة إلى ذلك ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  6,077مليون لاير سعودي وبلغت الخسائر
المتراكمة للمجموعة مبلغ  2,473مليون لاير سعودي كما في  31مارس  .2021وبالتالي ،تعتمد المجموعة على التنفيذ الناجح لخطط اإلدارة لتوليد تدفقات
نقدية كافية من التمويل بالدين و اعادة الهيكلة وبيع بعض قطع األراضي للوفاء ً
بكال من التزاماتها عند استحقاقها و لمواصلة عملياتها دون تقليص كبير .تشير
هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على االستمرارية.
يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بنا ًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة:
في  31مارس 2021

خالل سنة واحدة

قروض واقتراضات

6,480,234

 2 - 1سنة
2,373,282

أكثر من 5
سنوات

 5 - 2سنوات
3,200,893

617,704

مجموع التدفقات
النقدية التعاقدية
12,672,113

مطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في
صندوق استثمار

548,368

812,398

1,218,596

5,543,693

8,123,055

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

1,228,503

-

-

-

1,228,503

مطلوبات غير متداولة أخرى

62,239

511,759

212,634

882,442

1,669,074

مطلوبات مقابل عقود اإليجار

11,043

6,232

8,442

-

25,717

المجموع

8,330,387

3,703,671

4,640,565

7,043,839

23,718,462

ال تحمل التزامات المجموعة تجاه المقرضين والبنوك تعهدات مالية باستثناء التعهدات المالية الخاصة بقرض بمبلغ  138مليون لاير سعودي مدرج في المطلوبات
المتداولة .
عند تقييم مدى مالءمة تطبيق مبدأ االستمرارية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،قامت إدارة المجموعة بوضع خطة لتمكين المجموعة من الوفاء
ً
بكال من التزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها ،دون تقليص كبير ،كمنشأة مستمرة .تشتمل الخطة على سيولة المجموعة والتدفقات النقدية المتوقعة مع األخذ في
شهرا من الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .تتضمن هذه الخطة بشكل أساسي ما يلي:
االعتبار النتائج المحتملة المعقولة على مدى فترة 12
ً
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .1معلومات عامة (تتمة)
االستمرارية (تتمة)
●

خالل  ،2020نفذت المجموعة بيع قطعة أرض تابعة للمرحلة السابعة من المشروع بمبلغ  830مليون لاير وربح  714.2مليون لاير سعودي .قامت المجموعة
بالفعل بتحصيل دفعة مقدمة بمبلغ  100مليون لاير سعودي .تتوقع المجموعة استالم العائدات المتبقية ،بمبلغ  730مليون لاير سعودي ،عند استيفاء شروط البيع
التي تشمل ،من بين متطلبات أخرى ،نقل سند الملكية إلى المشتري .من المتوقع استالم العائدات المتبقية قبل  30يونيو .2021

●

تجري المجموعة مناقشات مع العديد من الوسطاء العقاريين ومشترين محتملين محددين لبيع قطع أراضي محددة تابعة للمرحلة السابعة و التي من المتوقع أن
شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة .كما قامت اإلدارة بتقييم
تولد نقدا ًمن العمليات يصل إلى  4,460مليون لاير سعودي خالل اثني عشر
ً
سيناريو آخر مفاده أن المجموعة لن تكون قادرة على تلبية متطلباتها النقدية بشكل كامل من بيع قطع أراضي أخرى في المرحلة السابعة .استعدادًا لمثل هذا
السيناريو ،أجرت المجموعة بالفعل مناقشات إلعادة هيكلة تسهيالت االقتراض ،والتي تم توضيحها على النحو التالي:
•

خالل الربع األول من  ،2021أبرمت المجموعة اتفاقية تمويل بقيمة  1.6مليار لاير سعودي مع أحد المقرضين إلكمال المرحلة الثالثة من مشروع
شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة.
المجموعة .سيتم السحب من هذا التسهيل خالل اثني عشر
ً

•

تجري المجموعة مناقشات مع أحد المقرضين لتأجيل سداد التزام بقيمة  3مليار لاير سعودي ،يستحق السداد في  31مارس  .2022لقد دعم المقرض
المجموعة من خالل العمل كضامن التفاقية تمويل جديدة بقيمة  1.6مليار لاير سعودي كما ذكر سابقا ً .على هذا األساس ،فإن إدارة المجموعة على ثقة
من أنه سيتم علي األرجح منح التأجيل.

•

تجري المجموعة ايضا ً مناقشات مع أحد المقرضين األخرين إلعادة هيكلة تسهيل قرض بقيمة  4,644مليون لاير سعودي .الجزء المتداول للقرض يبلغ
قيمته  1,1مليار لاير سعودي .المناقشات في مرحلة متقدمة ومن المتوقع أن تنتهي قبل  30يونيو .2021

•

تخطط المجموعة للحصول على موافقة من مقرض آخر لتمديد تسهيل قرض بقيمة  1مليار لاير سعودي و يستحق السداد في  30نوفمبر  .2021تسهيل
القرض له تاريخ من التجديدات في الماضي ،وعلى هذا األساس ،فإن إدارة المجموعة واثقة من أنه سيتم منح التمديد.

 .استنادًا إلى الخطة المذكورة أعاله ،تشير توقعات التدفقات النقدية للمجموعة لفترة ال  12شهراً من تاريخ التقرير إلى صافي مركز تدفقات نقدية موجب .مع العلم أن
هنالك عدم يقين ناجم عن كوفيد 19-وأثره على قيود السفر ،تستمر اإلدارة في االعتقاد أنه ال يزال من المناسب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على
شهرا القادمة.
أساس االستمرارية حيث أن الخطة المذكورة أعاله تقلل أي عجز قد ينشأ خالل االثني عشر
ً
لدى الشركة سجالت تجارية فرعية لمزاولة أنشطة الضيافة وفقًا لخطابات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية (الهيئة) .تتضمن هذه القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة الموجودات و المطلوبات و نتائج األنشطة التشغيلية المتعلقة بالفنادق التالية باإلضافة إلى فرعيها في جدة والرياض اللذين يحمالن أرقام السجالت
التجارية 4030291056 :و 1010465230على التوالي.

بدء التشغيل

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

رقم خطاب الهيئة

أجنحة هيلتون مكة

 1يوليو ( 2014الموافق
 4رمضان 1435هـ)

4031077081

 25مايو ( 2013الموافق
 15رجب  1434هـ)

االسم

أ ت م34/5887/

حياة ريجينسي

 22يونيو ( 2015الموافق
 5رمضان 1436هـ)

4031087547

كونراد

 30يوليو ( 2016الموافق
 25شعبان  1437هـ)

4031091636

هيلتون للمؤتمرات

 31مارس ( 2017الموافق
 3رجب 1438هـ)

4031097174

دبل تري من هيلتون

 1أغسطس 2019
(الموافق
 29ذو القعدة  1440هـ)
 22يونيو ( 2015الموافق
 5رمضان 1436هـ)

4031214815

 9سبتمبر 2014
(الموافق  14ذو القعدة
 1435هـ)
 29أبريل 2015
(الموافق  10رجب
1436هـ)
 10أغسطس 2016
(الموافق  7ذو القعدة
 1437هـ)
 15مايو ( 2018الموافق
 29شعبان  1439هـ)

4031085088

 7مايو ( 2014الموافق
 8رجب 1435هـ)

فندق ماريوت مكة

10

8957

9347

16474

1651

أ ت م35/8332/

تاريخ خطاب الهيئة
 4مارس 2013
(الموافق  22ربيع الثاني
 1434هـ)
 25مايو ( 2014الموافق
 26رجب 1435هـ)
 16مارس ( 2015
الموافق  25جمادى
األولى  1436هـ)
 19يوليو 2016
(الموافق
 14شوال  1437هـ)
 14مايو ( 2018الموافق
 28شعبان  1439هـ)
 17مارس 2014
(الموافق  16جمادى
األولى  1435هـ)

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

معلومات عامة (تتمة)

تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") .لدى الشركة
الشركات التابعة التالية كما في  31مارس  . 2021تم تأسيس المجموعة في المملكة العربية السعودية باستثناء شركة جبل عمر للصكوك المحدودة
التي تأسست في جزر كايمان .باستثناء صندوق اإلنماء مكة العقاري ،تمتلك الشركات التابعة المتبقية رأس مال يتكون فقط من الحصص العادية التي
تملكها المجموعة مباشرةً ،وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تملكها المجموعة.
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أسس اإلعداد
1-2

بيان االلتزام

أعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" ،المعتمد في المملكة العربية
السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة السنوية .ومع ذلك ،تم
تضمين اإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيرات الجوهرية في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ
تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن
توقعها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2021وبنا ًء على ذلك ،يجب قراءة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع القوائم المالية الموحدة المراجعة
األخيرة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
2-2

أسس القياس

أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ،باستثناء البنود التالية المقاسة كما يلي:
أسس القياس
بنود
التزام إيجار
مخصصات التزامات منافع الموظفين
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة
القيمة العادلة
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المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها

تأثيرا جوهريا ً
اعتبارا من  1يناير  ،2021وليس لها
لم يتم إصدار أية معايير جديدة ،إال أنه يوجد عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير والتي يبدأ سريانها
ً
ً
على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
لقد تم نشر بعض المعايير والتعديالت والتفس يرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير األولية المنتهية في  31مارس  2021ولم تقم المجموعة
بتطبيقها بشكل مبكر .ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثراً جوهريا ً على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية
المتوقعة.
4-2

افتراضات وتقديرات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من االدارة استخدام األحكام و التقديرات و األفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف
والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير .ومع ذلك ،فإن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى
نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريا ً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.
تســـــتنـد هـذه التقـديرات واالفتراضـــــات إلى الخبرة وعوامـل أخرى مختلفـة يعتقـد أنهـا معقولـة في ظـل هـذه الظروف وتســـــتخـدم للحكم على القيم الـدفتريـة للموجودات
والمطلوبات التي يصـعب الحصـول عليها من مصـادر أخرى بشـكل مباشـر .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضـات األسـاسـية بشـكل متواصـل .يتم إثبات التعديالت على
التقديرات المحاســــبية في الفت رة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المســــتقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية
والمستقبلية.
تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة ،والتي لها مخاطر
كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة ،على ما يلي:
إثبات اإليرادات من مبيعات وحدات سكنية
تمـارس المجموعـة أحكـامهـا في تحـديـد مـا إذا كـان التزام (التزامـات) األداء المتضـــــمنـة في العقود لبيع عقـارات للتطوير والبيع قـد تم الوفـاء بهـا في نقطـة زمنيـة معينـة أو
بمرور الوقت .يتضمن ذلك دراسة متأنية للشروط ذات الصلة في كل اتفاقية بيع لتقييم ما إذا كان:
 حصول العميل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة و استهالك تلك المنافع. أداء المجموعة يُنشئ أو يحسّن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه. أداء المجموعة ال يُنشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حق واجب النفاذ في دفعات مقابل األداء المنجز حتى تاريخه.عند استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المذكورة أعاله ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بمرور الوقت.
في السنوات السابقة  ،قامت المجموعة باالعتراف بمعامالت إيرادات في نقطة زمنية معينة وذلك عن مبيعاتها إلى صندوق البالد مكة للضيافة فيما يتعلق بــ  90وحدة
سـكنية وبعد النظر في االتفاقيات  ،تم التوصـل إلى أن اإليرادات يجب االعتراف بها بمرور الوقت ،حيث كان للمجموعة الحق في اسـتالم دفعات بخصـوص  88وحدة
من تلك الوحدات .كانت هناك بعض التعديالت فيما يتعلق بوحدتين ســـكنيتين مما أدى إلى عدم تمتع المجموعة بالحق في اســـتالم الدفعات وبالتالي ســـيتم االعتراف
باإليرادات من هذه الترتيبات في نقطة زمنية معينة  ،عندما تكون الوحدات متاحة لالستخدام المقصود منها .راجع إيضاح رقم .23
أيضــا حك ًما في تحديد
عالوة على ذلك  ،احتوت معامالت المجموعة المتعلقة بإيرادات صــندوق البالد مكة للضــيافة على حق الرفض األول .كما تمارس المجموعة
ً
وجود حق الرفض األول ،إن وجد ،والذي يمكن أن يؤدي إلى خيار شــراء جوهري وما إذا كان احتمال ممارســة خيار الشــراء هذا من شــأنه أن يحول دون االعتراف
باإليراد .قررت اإلدارة أن وجود حق الرفض األول لن يؤدي إلى خيار شــراء جوهري والذي من شــأنه أن يحول دون االعتراف باإليراد .وهذا على أســاس أنه على
الرغم من محـدوديـة عمر الصــــنـدوق  ،يمكن تمـديـد عمر الصــــنـدوق من قبـل مـالكي الوحـدات أو بـدالً من ذلـك  ،يمكن توزيع الموجودات في الصــــنـدوق على مـالكي
الوحدات.
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تحديد أسعار المعامالت
يتعين على المجموعة تحديد ســعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء  ،ويســتند ذلك إلى ســعر البيع المســتقل لكل وحدة .بلغ إجمالي ســعر المعاملة
للوحدات  1،105مليون لاير سعودي.
ً
متغيرا في شــكل غرامات تأخير  ،والتي يتعين على المجموعة دفعها إذا لم يتم تســليم الوحدات في
مقابال
أيض ـا
باإلضــافة إلى ســعر البيع المســتقل ،يتضــمن عقد البيع
ً
ً
الوقت المحدد وفقًا للشــروط واألحكام التعاقدية .يتم تعديل غرامة التأخير هذه مقابل اإليرادات .في هذا الصــدد  ،تم اســتخدام تقدير جوهري حيث لم تتمكن المجموعة
من تســليم الوحدات في الوقت المناســب وبالتالي تم تقدير تأثير غرامات التأخير باســتخدام القيمة المتوقعة .عند تقييم مبلغ غرامات التأخير التي يجب االعتراف بها في
تاريخ التقرير ،أصـدرت اإلدارة حك ًما فيما يتعلق بتوقيت متى سـتكون الوحدات متاحة لالسـتعداد التشـغيلي للمشـتري ،وبالتالي لن تكون ملزمة بتسـديد هذه المدفوعات.
تتوقع اإلدارة أن تكون الــــ ـ  88وحدة باالضـافة الى الوحدتين االخرين متاحة لالسـتعداد التشـغيلي بحلول أكتوبر  .2021ونتيجة لذلك فإن غرامة التأخير المتوقعة هي
 154.8مليون لاير ســعودي .إذا لم تكن الوحدات متوفرة بحلول التاريخ المتوقع وكان هناك تأخير آخر  ،فســيكون من المســتحق عن كل شــهر تأخير غرامة إضــافية
قدرها  3.7مليون لاير سعودي.
إثبات اإليرادات بمرور الوقت
بلغ سعر المعاملة لـ ـ  88وحدة مبلغ  886مليون لاير سعودي بعد خصم غرامات التأخير .بالنسبة للوحدات الـ ـ  ، 88استخدمت اإلدارة طريقة نسبة اإلنجاز باستخدام
التكاليف المقدرة لإلتمام  ،لتحديد مقدار اإليرادات التي يجب االعتراف بها بمرور الوقت  .عند حســــاب مبلغ اإليرادات التي ســــيتم االعتراف بها  ،نظرت اإلدارة في
التقارير الواردة من مديري المشــروع المعنيين لتحديد نســبة اإلنجاز .كانت طريقة تقدير نســبة االنجاز المســتخدمة هي طريقة المدخالت  ،وكان أســاس تطبيق هذه
الطريقة هو التكاليف التي تكبدتها المجموعة بالنســــبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة الســــتكمال الوفاء بالتزام األداء .كما في  31مارس  ، 2021كانت نســــبة االنجاز
المقدرة لـــ  88وحدة  ، %90.1وسعر المعاملة اللتزام األداء المتبقي المراد استكماله هو  96.3مليون لاير سعودي .تتوقع المجموعة استكمال التزامات األداء المتبقية
فيما يتعلق بهذه الوحدات بحلول أكتوبر .2021
إثبات اإليرادات في نقطة زمنية محددة
بلغ سـعر المعاملة للوحدتين  75مليون لاير سـعودي .كما هو موضـح أعاله  ،كان هناك تعديل على عقد البيع األصـلي فيما يتعلق بوحدتين سـكنيتين  ،مما أدى إلى عدم
تمتع المجموعة بالحق في اســـتالم دفعات ،وبالتالي تم عكس اإليرادات المتعلقة بهذه الوحدات  ،وتفاصـــيل ذلك مذكورة في اإليضـــاح رقم  .23وفقًا لشـــروط وأحكام
التعديل  ،يحتفظ المشـتري بسـندين أمر يمكنه تنفيذهما والمطالبة باسـترداد عن هذه الوحدات ،حتى عندما تكون كاملة .على هذا النحو ،ال تملك المجموعة حقًا حاليًا في
اســتالم دفعات عن هذه الوحدات وقد تم إثبات التزام عن الدفعة المقدمة التي تم اســتالمها عن هذه الوحدات .على هذا األســاس  ،تعتبر اإلدارة أن الســيطرة على هذه
الوحدات لن تنتقل إلى المشتري حتى انتهاء صالحية سندات األمر وتسليم الوحدات إلى المشتري .من المتوقع أن يتم تسليم هذه الوحدات في أكتوبر .2021
توحيد المنشآت المهيكلة
تقوم المجموعة بتوحيد صــندوق اإلنماء العقاري بمكة ("الصــندوق") بحكم قدرة المجموعة على الســيطرة على الصــندوق .يتمتع الصــندوق بعمر محدود وله غرض
محدد  ،حيث أن األنشـطة مقيدة  ،والقرارات محددة بشـكل كبير على تصـميم المنشـأة  ،وتتميز برأس مال محدود وتم إنشـاؤه لتوفير السيولة للمجموعة ،وعلى هذا النحو
تم اعتبار أن الصندوق منشأة مهيكلة.
نظرا ألن الصـندوق يعتبر منشـأة مهيكلة  ،يتم تحديد قدرة المجموعة على التحكم في الصـندوق من خالل تقييم القوة الناشـئة عن الحقوق التعاقدية مع الصـندوق وتحليل
ً
الغرض من الصندوق وتصميمه مع مراعاة العوامل التالية:
•

الغرض والتصـميم :كان الغرض من المعاملة وهيكل الصـندوق هو تزويد المجموعة بالسـيولة لتسـوية االلتزامات المسـتحقة .تم تصـميم الصـندوق لتزويد مالكي
الوحدات بمعدل عائد ثابت على اسـتثماراتهم ولن يسـتفيد مالكو الوحدات من الزيادة في القيمة العادلة للعقارات .تسـمح بعض الترتيبات التعاقدية ،مثل حق إعادة
الشراء ،للمجموعة االستمرار في االستفادة من العقارات كما لو كانت تلك العقارات مملوكة لها.

•
•

تقييم ماهية األنشطة ذات الصلة .تم تحديد النشاط األكثر صلة وهو إدارة القيمة المتبقية للموجودات الرئيسية.
كيف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشـطة ذات الصـلة .قامت المجموعة بتحليل الدليل على كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشـاط األكثر صـلة وقدرتها الحالية
على إدارة النشاط األكثر صلة بالمنشأة المستثمر فيها وفقًا الحتياجات العمل المحددة (بما في ذلك أي قرارات قد تنشأ فقط في ظروف معينة) .حددت المجموعة
وجود خيار إعادة الشــراء اوالذي عند ممارســته خالل فترات معينة من اإليجار بســعر محدد مســبقًاي يمنح المجموعة القدرة الحالية على توجيه النشــاط األكثر
صلة للصندوق.
ما إذا كانت المجموعة معرضـة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشـاركتها مع المنشـأة المسـتثمر فيها .اعتبرت المجموعة أن أكثر العوائد المتغيرة هي قدرة
المجموعة على شـــراء العقارات بســـعر ثابت .وبما أن القيمة العادلة للعقارات تزيد عن هذه القيمة  ،فإن هذا يوفر للمجموعة عوائد متغيرة كبيرة .عالوة على
متغيرا وإن لم يكن األكثر أهمية.
ذلك  ،تحتفظ المجموعة حاليًا باستثمار في وحدات الصندوق والتي من شأنها أيضًا أن توفر للمجموعة عائدًا
ً
القدرة على اسـتخدام نفوذ المجموعة على المنشـأة المسـتثمر فيها للتأثير على مبلغ عائدات المجموعة .كما هو مذكور أعاله  ،فإن المجموعة قادرة على ممارسـة
خيار شراء العقارات بسعر ثابت  ،وبالتالي القدرة على استخراج القيمة من الصندوق من خالل ممارسة حق إعادة الشراء.

•

•
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بالنظر إلى العقود المختلفـة  ،تم النظر في حق إعادة الشـــــراء للموجوات المؤجرة على أنه تزويد لل مجموعة بالقـدرة على إدارة كل من القيمـة المتبقيـة للموجودات وإلى
حد ما مخاطر االئتمان المتعلقة بالعائدات المتغيرة من الصندوق.
تقييم صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة للتوحيد
ـتثمارا قدره  20مليون وحدة في صـندوق البالد مكة ("صـندوق البالد") .تأسـس الصـندوق في عام  2016وتم إجراء بعض المعامالت المتعلقة ببيع
تمتلك المجموعة اس
ً
الوحدات السـكنية مع صـندوق البالد .صـندوق البالد هو صـندوق عقاري ذو عمر محدود يبلغ  5سـنوات .راجع إيضـاح رقم  9وايضـاح رقم  23لمزيد من المعلومات
حول المعامالت مع صندوق البالد.
يعتبر صــندوق البالد منشــأة مهيكلة من منظور المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وقد يحتاج إلى النظر في توحيده .أخذت اإلدارة في االعتبار متطلبات المنشــأت
المهيكلة وطبقت حكما في تحديد ما إذا كان ينب غي توحيد صـندوق البالد .في حالة صـندوق البالد ،ال تمتلك المجموعة حق إعادة الشـراء ولكن مجرد حق الرفض األول
ويمارس هذا الحق بالقيمة العادلة .هناك اتفاقيات تعاقدية أخرى مع صـندوق البالد ،لكن اإلدارة قامت بتقييمها وقررت أنها ال توفر صـالحيات للمجموعة .حاليًا  ،يدير
صــندوق البالد مدير الصــندوق  ،شــركة البالد لالســتثمار  ،ويمتلك مدير الصــندوق القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالوحدات المتبقية .ال تتعرض المجموعة
لعائدات كبيرة متغيرة حيث أن أي إعادة شـراء تتم بالقيمة العادلة .عالوة على ذلك  ،فإن تعرض المجموعة من خالل الوحدات المحتفظ بها في صـندوق البالد ال يعتبر
جوهريًا.
على هذا األساس  ،لم يتم استيفاء متطلبات السيطرة حيث ال يبدو أن المجموعة لديها قوة وال عوائد متغيرة كبيرة.
تخصيص تكلفة األرض واإلنشاءات وموجودات البنية التحتية إلى العقارات التشغيلية
تمارس المجموعة حكما ً في تحديد أســاس معقول لتخصــيص تكلفة األراضــي والبناء وموجودات البنية التحتية للعقارات التشــغيلية لغرض تقييم االنخفاض في القيمة.
ويشمل ذلك النظر في عوامل مثل طبيعة بنود موجودات البنية التحتية والمناطق المغطاة والمبنية باإلضافة إلى القيم السوقية الخاصة بها.
االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
يتطلب تحديد المجموعة للخســــائر االئتمانية المتوقعة في الذمم المد ينة التجارية والذمم المدينة األخرى أخذ بعض العوامل المســــتقبلية بعين االعتبار أثناء احتســــاب
احتمالية التعثر في السداد .وقد تختلف هذه التقديرات عن الظروف الفعلية.
حددت المجموعة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باعتباره العامل االقتصـــادي الكلي األكثر صـــلة بالمعلومات التطلعية التي من شـــأنها التأثير على مخاطر االئتمان
للعمالء ،وبنا ًء عليه عدلت معدالت الخسارة التاريخية بنا ًء على التغييرات المتوقعة في هذا العامل باستخدام سيناريوهات مختلفة.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعـة بتقييم مـا إذا كـان هنـاك أي مؤشـــــرات على االنخفـاض في قيمـة جميع الموجودات غير المـاليـة في تـاريخ كـل تقرير .يتم اختبـار الموجودات غير المـاليـة
لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشـــرات على أن القيم الدفترية قد ال تكون قابلة لالســـترداد .ولتحديد القيمة القابلة لالســـترداد ،تســـتخدم اإلدارة القيمة
العادلة باستخدام نهج السوق ونهج قيمة االستخدام.
األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصــنع والمعدات والموجودات غير الملموســة والعقارات االســتثمارية بغرض احتســاب االســتهالك واإلطفاء.
ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االســـتخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وطريقة احتســـاب
االستهالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
تقييم صافي تعديل القيمة القابلة للتحقيق من العقارات للتطوير والبيع
تظهر العقارات للتطوير بالتكلفة أو صــافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل صــافي القيمة القابلة للتحقق ســعر البيع في ســياق األعمال االعتيادية ناقص ـا ً التكلفة
المقدرة لإلتمام والتكلفة المقدرة لتنفيذ عملية البيع.
يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق من خالل الرجوع إلى ظروف السوق والطريقة المستقبلية المخططة لالستبعاد والقيمة القابلة لالسترداد للعقارات في تاريخ التقرير
وفقا ً للطريقة المخططة لالستبعاد .ويتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخليا ً من قبل المجموعة على ضوء معامالت السوق األخيرة.
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يتم تقييم ســعر البيع المقدر لقطع األراضــي بالرجوع ألســعار الســوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق في الموقع والمســاحة والحالة قيد التطوير
والجودة .يتم خصم التكاليف المقدرة إلتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقق.
تقييم الترتيبات المشتركة
توصــلت المجموعة إلى أن االســتثمار في شــركة تبريد المنطقة المركزية هو مشــروع مشــترك .تمارس المجموعة حكما ً في تقييمها للترتيبات المشــ تركة وما إذا كان
ينبغي تصـنيف اسـتثمار المجموعة في هذه الترتيبات كعملية مشـتركة أو مشـروع مشـترك .عند ممارسـة هذه الحكم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت الشـركة
المســـتثمر فيها منشـــأة قانونيًة منفصـــلة وما إذا كانت شـــروط الترتيب التعاقدي بين أطراف الترتيب المشـــترك تحدد أن لألطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات
أيض ـا ما إذا كان الترتيب ينشــئ تخصــيص ـا ً لإليرادات والمصــروفات على أســاس األداء ذو الصــلة لكل طرف في
المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب .تنظر المجموعة
ً
الترتيب المشترك ،وما إذا قام أطراف الترتيب المشترك بتقديم أي ضمانات للحقوق وااللتزامات كمشروعات مشتركة ألطراف الترتيب المشترك.
االستمرارية
تمارس المجموعة حكما ً في تقييم قدرتها على االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة .للتفاصيل ،راجع اإليضاح .1
الربوط الزكوية
كما هو مذكور  ،في إيضــــاح  18حول الزكاة المســــتحقة الدفع ،تلقت المجموعة ربط زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى  2018بما يقارب  477مليون لاير
ســعودي وتم تســجيل زكاة مســتحقة الدفع بنا ًء على الربط المســتلم بقيمة  68مليون لاير ســعودي .قامت المجموعة برفع اســتئناف ضــد التقييمات المفتوحة .عند تحديد
المبلغ المستحق الدفع للهيئة العامة للزكاة والدخل  ،قامت المجموعة بتطبيق أحكامها وتفسيرها لمتطلبات الهيئة الحتساب الزكاة.
.3

أسس التوحيد
تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة وقائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
الموجزة للمجموعة ،وتشمل الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها ،كما هو مبين في اإليضاح  .1يشار إلى الشركة والشركات التابعة
لها مجتمعين باسم "المجموعة" .الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة عندما تتعرض ،أو لديها حقوق في ،عوائد
متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ بدء السيطرة حتى
تاريخ توقف الس يطرة .تقوم المجموعة بالمحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية عند انتقال السيطرة إلى المجموعة .يتم قياس
المقابل المحول في عملية االستحواذ بشكل عام بالقيمة العادلة ،وكذلك صافي الموجودات المقتناة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية الموجودة مسبقًا في الشركة
التابعة .يتم تسجيل الزيادة في تكلفة االستحواذ ومبلغ الحصص غير المسيطرة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة
الموجزة  .يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها النسبية في صافي الموجودات المقتناة ل لشركة كما في تاريخ االستحواذ .إذا تحقق تجميع المنشآت على مراحل،
فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقا ً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .وأي
أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة  .يتم استبعاد المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة واإليرادات
والمصاريف غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .تتماشى السياسات المحاسبية للشركات التابعة ،عند الضرورة ،لتتماشى مع السياسات المعتمدة
لدى المجموعة .لدى الشركة والشركات التابعة لها نفس فترات التقارير.
توحيد المنشآت المهيكلة
المنشـأت المهيكلة هي منشـأت مصـممة بحيث ال تكون حقوق التصـويت أو الحقوق المماثلة هي العامل المهيمن في تحديد من يتحكم في المنشـأة  ،مثل عندما تتعلق أي
حقوق تصــويت بالمهام اإلدارية فقط ويتم توجيه األنشــطة ذات الصــلة عن طريق الترتيبات التعاقدية " عادة ما يكون لهذه المنشــأت أنشــطة مقيدة  ،ولها هدف ضــيق
ومحدد جيدًا  ،مثل:
•
•
•
•
•

لتكوين هيكل محدد (على سبيل المثال  ،عقد إيجار يتسم بالكفاءة الضريبية) ؛
ألداء أنشطة البحث والتطوير .أو
لتوفير مصـــدر لرأس المال أو التمويل لمنشـــأة ما أو لتوفير فرص االســـتثمار للمســـتثمرين عن طريق تمرير المخاطر والمنافع المرتبطة بموجودات المنشـــأة
المهيكلة إلى المستثمرين.
رأس مال محدود (أي أن نسبة حقوق الملكية "الحقيقية" صغيرة جدًا لدعم األنشطة الكلية للمنشأة المهيكلة بدون دعم مالي ثانوي).
التمويل على شكل أدوات متعددة مرتبطة تعاقديًا بال مستثمرين والتي تخلق تركيزات لمخاطر االئتمان أو مخاطر أخرى (شرائح).
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المعيار الرئيسـي في تحديد ما إذا كانت المنشـأة منشـأة مهيكلة هو ما إذا كانت حقوق التصـويت أو الحقوق المماثلة هي المهيمنة  ،بحيث تنقل صـالحيات اتخاذ القرار
الجوهرية  ،أو ما إذا كانت الصـــالحيات الموضـــوعية قد تم تحديدها من خالل الشـــروط التعاقدية (على ســـبيل المثال  ،ترتيب "القيادة اآللية") .عندما تكون حقوق
التصويت هي العامل المهيمن في سلطات اتخاذ القرار بمنشأة ما  ،فإن هذة المنشأة ليست منشأة مهيكلة.
ال يتم إقرار توحيد المنشـــأت المهيكلة من خالل الملكية القانونية فقط .المعيار الرئيســـي لتحديد ما إذا كان يجب على المســـتثمر توحيد منشـــأة مهيكلة هو ما إذا كان
المسـتثمر يتحكم في هذة المنشـأة المهيكلة .تنص المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أن "المسـتثمر يتحكم في الشـركة المسـتثمر فيها عندما يتعرض المسـتثمر ،
أو لديه حقوق  ،في عوائد متغيرة من مشــاركته مع الشــركة المســتثمر فيها ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ســلطته على الشــركة المســتثمر فيها".
ينطبق هذا التعريف على جميع المنشـــــأت  ،بمـا في ذلك المنشـــــأت المهيكلـة .الفرق مع المنشـــــأت المهيكلـة هو أنه  ،في كثير من األحيـان  ،ســـــلطـات اتخـاذ القرار
الموضـوعية العادية (مثل حقوق التصـويت) ليسـت هي الوسـائل التي يتم من خاللها التحكم في الشـركة المسـتثمر فيها .بدال من ذلك  ،يتم توجيه األنشـطة ذات الصـلة
عن طريق العقود .إذا تم إبرام هذه العقود بإحكام  ،فقد يبدو مبدئيًا أنه ليس لدى أي من األطراف سـلطة على المنشـأة المهيكلة .نتيجة لذلك  ،يلزم إجراء تحليل إضـافي
للتأكد من الطرف الذي يتحكم في المنشأة المهيكلة.
صـ ميمها والنظر في األمور التالية عند تقييم من لديه القدرة على توجيه األنشـــطة ذات الصـــلة بالمنشـــأة
على هذا النحو  ،يجب مراعاة فهم الغرض من المنشـــأة وت ـ
المهيكلة:
• المشاركة في ،و القرارات المتخذة عند إنشاء المنشأة المهيكلة كجزء من تصميم المنشأة المهيكلة.
• الترتيبات التعاقدية الموضوعة عند إنشاء المنشأة المهيكلة.
• حقوق توجيه األنشطة ذات الصلة للمنشأة المهيكلة التي ال يتم تفعيلها إال عند وقوع أحداث معينة.
• االلتزام بضمان أن المنشأة المهيكلة تعمل على النحو المصمم.
على وجـه الخصـــــوص  ،يجـب النظر بعنـايـة في حقوق اتخـاذ القرار التي تســـــري فقط عنـد ظهور ظروف معينـة أو وقوع أحـداث يجـب أخـذهـا في االعتبـار عنـد تقييم
السيطرة .يمكن للمستثمر الذي يتمتع بهذه الحقوق أن يكون له سلطة على المنشأة المهيكلة  ،حتى لو لم تظهر تلك الظروف بعد  ،حيث تمنح الحقوق للمستثمر القدرة
العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها.
معيار رئيسـي آخر في المنشـأت المهيكلة هو فهم العوائد المتغيرة .ينبغي النظر إلى العوائد المتغيرة بشـكل أكبر وقد تشـمل العوائد من أرباح األسـهم والرسـوم والمزايا
ض ا المنافع والمخاطر التشـغيلية .لمزيد من اإلرشـادات
الضـريبية إلى وفورات الحجم والتكاليف .لذلك ال يغطي التحليل المنافع والمخاطر المالية فحسـب  ،بل يشـمل أي ـً
حول التباين.
إذا كانت المجموعة لديها القدرة على توجيه األنشـطة ذات الصـلة  ،وتتعرض للعوائد المتغيرة من مشـاركتها مع الشـركة المسـتثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على
تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها ،يتم توحيد المنشأة المهيكلة.

.4

العملة الوظيفية وعملة العرض
إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة معروضـة باللاير السـعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف،
ما لم ينص على خالف ذلك.

.5

السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفسها المطبقة في آخر قوائم مالية موحدة سنوية للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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.6

ممتلكات ومصنع ومعدات

أراضي
التكلفة:
الرصيد في  1يناير  ،2020معدل
إضافات خالل السنة
إعادة قياس
استبعادات خالل السنة
شطب
تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تحويل إلى موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع (إيضاح 6
(ب))

مباني

نظام تبريد
المنطقة المركزية

2,957,546
-

4,207,847
-

الرصيد في  31ديسمبر 2020
تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

()61,546
2,896,000

4,207,847

-

-

11,868

إضافات خالل الفترة
الرصيد في  31مارس ( 2021غير مراجع)

2,896,000

4,207,846

1,019,022

مباني

نظام تبريد
المنطقة المركزية

أراضي

505,025
502,129
1,007,154

معدات

موجودات البنية
التحتية

أثاث وتجهيزات
وموجودات أخرى

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع

1,968,513
711
-

767,263
6,502
16,996
()5,164
()26,600
-

429,057
-

7,564,558
452,057
()502,129

1,969,224

758,997

429,057

-

-

-

-

()11,868

-

666
1,969,890

460
759,457

429,057

14,592
7,517,210

15,718

معدات

أثاث وتجهيزات
وموجودات أخرى

7,514,486

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

موجودات البنية
التحتية

18,399,809
459,270
16,996
()5,164
()26,600
()61,546
18,782,765

18,798,483

المجموع

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير  ،2020معدل
االستهالك للسنة
استبعادات خالل السنة
شطب

-

131,250
53,538
-

75,838
43,616
-

169,072
81,911
-

239,514
92,473
()1,435
()15,960

29,853
7,985
-

-

645,527
279,523
()1,435
()15,960

الرصيد في  31ديسمبر ( - 2020مراجع)

-

184,788

119,454

250,983

314,592

37,838

-

907,655

االستهالك للفترة

-

12,468

8,557

20,385

17,799

1,996

-

61,205

الرصيد في  31مارس ( - 2021غير مراجع)

-

197,256

128,011

271,368

332,391

39,834

-

968,860

صافي القيمة الدفترية:
في  31مارس ( 2021غير مراجعة)

2,896,000

4,010,591

891,011

1,698,522

427,066

389,223

7,517,210

17,829,623

في  31ديسمبر ( 2020مراجعة)

2,896,000

4,023,059

887,700

1,718,241

444,405

391,219

7,514,486

17,875,110
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(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)

6

أ)

وقعت المجموعة اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة التبريد") ،تمثل االتفاقية مشروع مشترك إلنشاء وتشغيل وصيانة نظام التبريد
المركزي ("نظام التبريد") لمدة  26.5سنة من تاريخ بدء تشغيل نظام تبريد المنطقة الذي أصبح ساريًا في  31ديسمبر  .2014تم رهن نظام التبريد مقابل قرض
حصلت عليه شركة تبريد المنطقة المركزية .يحق للمجموعة الحصول على جميع المنافع االقتصادية من نظام التبريد خالل العمر التشغيلي لنظام التبريد بالكامل
وبالتالي تعترف المجموعة بنظام التبريد من بدء األنشاء بواسطة شركة تبريد المنطقة المركزية.

ب)

محولة إلى الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والمتعلقة بموجودات تحددها اإلدارة ليتم استردادها بشكل رئيسي من خالل
تمثل هذه المبالغ المبالغ ال ّ
معاملة بيع بدالً من استمرار االستخدام .

ج)

يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اإليضاح .23

د)

تمثل األرض ("األرض") قطع أرض واقعة في منطقة جبل عمر ،استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين ("المساهمين") مقابل إصدار أسهمها بقيمة اسمية بمبلغ 10
لاير سعودي للسهم بموجب مرسوم ملكي ("المرسوم") (اإليضاح رقم  .) 1تم إعداد تقييم األراضي واعتماده من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .تم االنتهاء من
اإلجراءات النظامية لنقل سندات صكوك الملكية من المساهمين .تعتزم الشركة إكمال إجراءات تحويل أي صكوك ملكية متبقية باسم الشركة وإصدار األسهم المقابلة ،عندما
يستكمل مالكوها الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة ("الوثائق").

نظرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األرض حول منطقة الحرم ،كانت هناك بعض قطع األراضي دون صكوك ملكية محددة .وعليه،
لكنً ،
ظل مساهمي قطع األراضي البالغة قيمتها  359مليون لاير سعودي غير قادرين على استكمال الوثائق حتى بعد مرور عدة سنوات من تأسيس الشركة .وفقًا لذلك،
خالل  ،2016قامت إدارة الشركة بإثبات هذه األراضي غير المسجلة المتبقية في قوائمها المالية الموحدة ،مع مراعاة ما يلي:
•
•

•
•
•

لم يتم تقديم أي صكوك ملكية في السنتين األخيرتين.
فيما يتعلق بالمساهمين الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة بهم ،وفقًا التفاقية نقل الملكية ،قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمير باالكتتاب في
أسهم الشركة نيابة عن هؤالء المساهمين .تمت المصادقة على هذه اآللية بموجب المرسوم الملكي رقم م 63 /بتاريخ  1427 /9 /25هـ (الموافق  18أكتوبر
 )2006وبالتالي فإن الملكية القانونية لألرض هي للمجموعة.
تمتلك الشركة حقوقًا أساسية الستخدام األرض بالكامل بموجب المرسوم
كانت المجموعة مستحوذة على األرض على مدى السنوات العديدة الماضية وبدأت في البناء عليها

أصدرت الجهات المختصة خالل عام  2020صك ملكية موحد لكامل مساحة مشروع المجموعة.

عالوةً على ذلك ،ومقابل حقيقة أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في األسهم نيابةً عن المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة
بهم ،تم إثبات المبلغ المقابل كمطلوبات لشركة مكة لإلنشاء والتعمير .سيتم تسوية المطلوبات لشركة مكة لإلنشاء والتعمير عندما يتمكن المساهمين الذين لم يتمكنوا
من تقديم صكوك الملكية الخاصة بهم في وقت سابق ،من القيام بذلك ،مع إعادة توزيع مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير وهذا المالك.

ه)

خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021تمت رسملة مبلغ  14.2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  117 :2020مليون لاير سعودي) كتكاليف اقتراض لبناء
الممتلكات والمصنع والمعدات المدرجة في األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .عالوة على ذلك ،فإن معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض التي سيتم
رسملتها هو متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على االقتراضات العامة للمجموعة خالل الفترة ،في هذه الحالة .)%4.26 :2020( %4.26

و)

في  31مارس  ،2021تم رهن األراضي ضمن ممتلكات ومعدات للمجموعة بقيمة دفترية بمبلغ  2,532مليون لاير سعودي ( 2,532 :2020مليون لاير سعودي) كضمان
مقابل القروض واالقتراضات ومطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار.

ز)

أدى تفشي جائحة كوفيد 19-إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من العمليات الفندقية والمناطق التجارية الخاصة بالمجموعة .كما أنه أوقف تطوير مشروعات المجموعة.
ونتيجة لذلك ،قامت اإلدارة بإعتبار وجود مؤشرات لالنخفاض في القيمة وهناك خطر يتمثل في أن تكون القيمة الدفترية ل لموجودات غير المالية  ،بالتحديد الفندق و العقارات
التجارية ("العقارات") المرتبطة بعمليات المجموعة أعلى من المبالغ القابلة لالسترداد.
لغرض اختبار االنخفاض في القيمة للعقارات ،يتم تجميع الموجودات األساسية معًا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية واردة من االستخدام المستمر
والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات األخرى أو وحدات توليد النقد .حددت المجموعة المبالغ القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد من
صا تكلفة االستبعاد من الموجودات األساسية .يعتبر التقييم على أنه المستوى  3في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بسبب المدخالت غير القابلة
خالل تقييم القيمة العادلة ناق ً
للرصد المستخدمة في التقييم .استنااداً إلى التقييم ،لم يتم تحديد أي انخفاض في القيمة.
وفيما يلي منهجية التقييم والمدخالت الهامة واالفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيمين في تقييم صافي القيمة القابلة لالسترداد:
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ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)

منهجية التقييم:
ارتبطت المجموعة بخبراء تقييم مستقلين مهنيين مؤهلين ،هم "شركة إسناد للتقييم العقاري" ،معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وقاموا بعملهم وفقًا لمعايير مجلس
معايير التقييم الدولية ) (IVSCو كذلك األنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) .لدى شركة إسناد للتقييم العقاري خبرة حديثة بالمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  ،13لتحديد القيمة العادلة للعقارات في المواقع والقطاعات التى تقع بها عقارات المجموعة.
تشتمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بمراجعة التقييمات التي ي قوم بها خبير التقييم المستقل ألغراض إعداد التقارير المالية .يقدم هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى الرئيس
التنفيذي للقطاع المالي ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة .تُعقد مناقشات عمليات التقييم والنتائج بين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ،رئيس إدارة المخاطر ،فريق التقييم وخبير
التقييم المستقل مرة واحدة على األقل كل ربع سنة ،بما يتماشى مع تاريخ التقارير الربع السنوية للمجموعة.
لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.
في نهاية كل سنة مالية  ،تقوم اإلدارة المالية بما يلي:
 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل. تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير تقييم السنة السابقة. عقد مناقشات مع المقيم المستقل.يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى  2و  3في تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم الربع السنوية بين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ،رئيس إدارة المخاطر و فريق
تقريرا يشرح أسباب تحركات القيمة العادلة ،أن وجدت.
التقييم .كجزء من هذه المناقشة  ،يقدم الفريق
ً
لدى المجموعة عدد من الفنادق المشغلة والفنادق تحت اإلنشاء .يعتبر كل فندق وحدة توليد نقد منفصلة بغرض اختبار االنخفاض في القيمة .عند تحديد القيمة العادلة ،استخدم المقيم
أسلوب طريقة الدخل و أسلوب طريقة التكلفة وفي بعض الحاالت المتوسط المرجح للطريقتين .في حالة الموجودات الغير تشغيلية التي تتكون من قطع األراضي فقط ،استخدم
المقيّم أسلوب طريقة القيم المقارنة .لدى المجموعة أيضا عدد من المراكز التجارية ويعتبر كل مركز تجاري وحدة توليد نقد منفصلة .استخدم المقيم أسلوب طريقة الدخل عند تقييم
المراكز التجارية والمراكز التجارية تحت اإلنشاء.
أسلوب طريقة الدخل :بموجب هذا النهج ،حصل المقيّمون على إيجار العقار ذي صلة والتدفقات النقدية الواردة المستقبلية .يتم خصم التدفقات النقدية الواردة لإليجارات المستقبلية
إلى تاريخ التقييم ،مما أدى إلى القيمة العادلة للعقار االستثمار ي ذي الصلة .حيث أن هذه التقييمات تستند إلى مدخالت هامة ال يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة
ضمن المستوى .3
صا االستهالك ،حيث أن هذه التقييمات تستند إلى
أسلوب طريقة التكلفة :في تقييم نهج التكلفة ،يكون سعر السوق للعقار مساويًا للقيمة العادلة لألرض باإلضافة إلى تكلفة البناء ،ناق ً
مدخالت جوهرية ال يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة على أنها ضمن المستوى .3
أسلوب طريقة القيم المقارنة أسلوب طريقة القيمة المتبقية :في ظل هذه المناهج ،حصل المقيّم على أسعار األراضي في المناطق المجاورة وقام بتعديلها من أجل االختالف في
مواصفات عقارات المجموعة .إن هذه القيم مبنية على مدخالت هامة ال يمكن رصدها وتم تصنيف قياس القيمة العادلة عند المستوى .3
حددت اإلدارة الطرق والمناهج المذكورة أعاله عن طريق االفتراضات الرئيسية المذكورة أدناه على النحو التالي:

االفتراض

النهج المستخدم لتحديد القيمة

متوسط ااإليراد اليومي /معدل اإليجار
لكل متر مربع
معدل اإلشغال
قيمة األراضي المطورة
معدالت الخصم

استنادًا إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات ومدعومة بتحليل المنحني التاريخي وإيجارات الغرف المعتمدة و
معدالت اإليجاربما يشتمل على التأثيرات المتوقعة للتضخم.
بنا ًء على ظروف السوق الحالية والمتوقعة في المستقبل.
أسعار قطع األراضي السكنية والتجارية للمتر المربع في المناطق المجاورة.
تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التأكد في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

معدالت الرسملة

تعتمد على الموقع الفعلي وحجم ونوعية العقارات مع مراعاة بيانات السوق في تاريخ التقييم.

تكاليف االنجاز

تتوافق إلى حد كبير مع الميزانيات الداخلية التي أعدتها اإلدارة المالية لدى المجموعة ،بنا ًء على خبرة اإلدارة ومعرفة
ظروف السوق .تشمل تكاليف االنجاز أيضًا هامش ربح معقول.

لم يتغير تقييم ممتلكات المجموعة بشكل جوهري عن التقييم الذي تم إجراؤه في آخر قوائم مالية موحدة مراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020بالنسبة لتحليل
الحساسية ،يرجى الرجوع إلى آخر قوائم مالية موحدة مراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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عقارات استثمارية

.5
أراضي
التكلفة:
الرصيد في  1يناير  ،2020معدل
إضافات
تحويل لموجودات غير متداولة مصنفة ك ُمحتفظ بها للبيع (إيضاح (7ج))

معدات

مباني

البنية التحتية
الموجودات

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع

1,393,948
()54,275

879,983
-

365,102
2,113
-

92,335
-

2,423,599
69,694
-

5,154,967
71,807
()54,275

الرصيد في  31ديسمبر ( - 2020مراجع)

1,339,673

879,983

367,215

92,335

2,493,293

5,172,499

إضافات خالل الفترة

-

-

-

-

-

الرصيد في  31مارس ( - 2021غير مراجع)

1,339,673

879,983

367,215

92,335

2,493,293

5,172,499

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير  ، 2020معدل
االستهالك للسنة

-

28,294
11,058

56,179
17,038

16,175
1,924

-

100,648
30,020

-

39,352

73,217

18,099

-

130,668

الرصيد في  31ديسمبر ( - 2020مراجع)

-

2,653

4,139

482

-

7,274

-

42,005

77,356

18,581

-

137,942

في  31مارس ( 2021غير مراجعة)

1,339,673

837,978

289,859

73,754

2,493,293

5,034,557

في  31ديسمبر ( 2020مراجعة)

1,339,673

840,631

293,998

74,236

2,493,293

5,041,831

االستهالك للفترة
الرصيد في  31مارس ( - 2021غير مراجع)
صافي القيمة الدفترية:

أ)

(أ) تشمل العقارات االستثمارية مراكز تجارية ومواقف سيارات وعقارات تحت التطوير .تدر المراكز التجارية ومواقف السيارات المطورة دخالً من خالل عقود إيجار .خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021لم تكن
هناك تكاليف اقتراض مرسمة لبناء عقارات استثمارية مدرجة في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ ( 31ديسمبر  57.9 :2020مليون لاير سعودي) .عالوة على ذلك ،فإن معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض
التي سيتم رسملتها هو متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على االقتراضات العامة للمجموعة خالل الفترة ،في هذه الحالة  31( %4.26ديسمبر .)% 4.26 :2020
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7

.8

عقارات استثمارية (تتمة)

ب)

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ موجودات تحت اإلنشاء متعلقة بالمراكز التجارية وأعمال تطوير البنية التحتية في األرض.

ج)

تمثل هذه المبالغ المحولة الى االصول غير المتداولة المصنفة على انها محتفظ بها للبيع وتتعلق بموجودات تحددها االدارة ليتم استردادها بشكل أساسي من خالل
معاملة بيع بدالً من اإلستخدام المستمر .

د)

تم تحميل مصاريف االستهالك للفترة المنتهية في  31مارس  2021على تكلفة المبيعات.

ه)

في  31مارس  ،2021تم رهن األراضي ضمن العقارات االستثمارية للمجموعة التي تبلغ قيمتها الدفترية  1.018مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2020
 1.018مليون لاير سعودي) كضمان مقابل القروض واالقتراضات ومطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار .أيضا ،انظر أيضًا اإليضاح
.13

و)

يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اإليضاح .23

ز)

راجع أيضًا إيضاح  6لالفتراضات الرئيسية والمعلومات حول عمليات قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت الجوهرية التي ال يمكن رصدها.

نقد وما يماثله

 31مارس
2021
(غير مراجعة)
نقد في الصندوق

511
633,934
634,445
()242,590
()255,548
136,307

نقد لدى البنوك (انظر اإليضاحات (أ) و (ب) أدناه)

ناقصاً :نقد محتجز  -غير متداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
ناقصاً :نقد محتجز  -متداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
نقد وما يماثله

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
462
641,672

642,134
()242,590
()348,319
51,225

أ)

يتضمن النقد المحتجز مبلغ  305مليون لاير سعودي محتفظ به في ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية بفترة استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر ( 31ديسمبر :2020
 352.5مليون لاير سعودي) وتحقق أرباحًا بمعدالت السوق السائدة .ومع ذلك ،فإن ودائع المرابحة مقيدة بموجب حسابات احتياطي وفقًا لالتفاقيات بموجب
الترتيبات المقابلة مع البنوك التجارية.

ب)

يبلغ الرصيد في الحسابات البنكية مع الكيانات التي لها إدارة مشتركة مع المجموعة  59,275لاير سعودي كما في تاريخ التقرير ( 31ديسمبر 137,419 :2019
لاير سعودي).

ج)

يتم االحتفاظ بالنقد في الحسابات لدى البنوك التي لها تصنيفات ائتمانية جيدة .تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله والنقد المقيد يقارب القيمة الدفترية في  31مارس
 2021و 31ديسمبر .2020
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استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1-9

تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنف المجموعة الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
2-9

استثمارات الديون غير المؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة.
استثمارات حقوق الملكية التي لم تختار المنشأة إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة لها من خالل الدخل الشامل اآلخر.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة الدفترية كما في

إيضاح

 31مارس
2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)

ربح (خسارة) غير محققة كما في

 31مارس
2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)

موجودات غير متداولة
صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة

أ

304,710

304,710

()26,290

()26,290

موجودات متداولة
صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي

ب

67,836

67,836

2,308

2,308

أ) يمثــل هــذا االستثمــار استثماراً في  20مليون وحدة ( 31ديسمبر  20 :2020مليــون وحــدة) من الكيان المستثمر فيــه وهــو صنــدوق استثماري عقاري مقفل خاص،
مقره في المملكة العربية السـعودية وتديره شـركة البالد لالسـتثمار .الهدف من الكيان المسـتثمر فيه هو الحصـول على حصـة في عقارات تقع في مكة المكرمة من أجل
توليد الدخل ونمو رأس المال .تت مثل الموجودات الرئيســية للكيان المســتثمر فيه في العقارات االســتثمارية .يقوم الكيان المســتثمر فيه بإعداد ونشــر القوائم المالية على
أسـاس نصـف سـنوي والتي تُدرج فيها صـافي قيمة الموجودات للصـندوق بنا ًء على القيمة العادلة لهذه العقارات االسـتثمارية ،كما هو محدد من قبل أكثر من مقيم من
المقيمين المسـتقلين (يشـار إليه بــــ ـ "صـافي قيمة الموجودات االسـترشـادية") .بما أن وحدات الصـندوق يتم تداولها بالرجوع إلى صـافي قيمة الموجودات االسـترشـادية
المذكورة ،تعتقد اإلدارة أنه تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة للكيان المســتثمر فيه .وفقًا آلخر قوائم مالية تمت مراجعتها للكيان المســتثمر فيه للســنة المنتهية في 31
ديسـمبر  ،2020يبلغ صـافي قيمة الموجودات االسـترشـادية لكل وحدة  15.24لاير سـعودي ،والذي تم اسـتخدامه وفقًا لذلك كأسـاس لتقييم اسـتثمارات المجموعة كما في
 31مارس .2021

ـتثمارا في صـندوق اإلنماء للسـيولة باللاير السـعودي وهو صـندوق اسـتثمار عام مقره المملكة العربية السـعودية وتديره شـركة اإلنماء لالسـتثمار .الهدف من
ب) يمثل هذا اس
ً
الكيان المستثمر فيه هو االستثمار في عقود المرابحة التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على استثمارات في الصناديق .توضح الجداول التالية أساليب التقييم المستخدمة في قياس
القيم العادلة للمستوى  3لألدوات المالية في قائمة المركز المالي ،باإلضافة إلى المدخالت الهامة المستخدمة التي ال يمكن رصدها.
النوع
استثمار في صناديق عامة
استثمار في صناديق غير عامة
األدوات المالية األخرى

أسلوب التقييم
أسعار السوق المدرجة
صافي قيمة الموجودات االرشادي للصندوق بنا ًء على القيمة العادلة للموجودات األساسية للصندوق
تحليل التدفقات النقدية المخصومة

ال توجد تحويالت بمستويات القيمة العادلة خالل الفترة المنتهية في  31مارس .2021
 .10استثمار في مشروع مشترك
يمثل استثمار المجموعة بنسبة  % 40في ترتيب مشروع مشترك في شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة التبريد") ،والتي تعمل بشكل رئيسي في مجال تقديم خدمات
نظام تبريد المنطقة المركزية .لدى شركة التبريد رأس مال يتكون فقط من األسهم العادية ،والتي تحتفظ بها المجموعة مباشرة ونسبة حقوق الملكية هي نفسها نسبة
حقوق التصويت المملوكة .شركة التبريد غير مدرجة في البورصة .أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة التبريد إلنشاء وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة ("نظام
التبريد") .مكان العمل الرئيسي للمشروع المشترك هو مكة المكرمة ،المملكة العربي ة السعودية .يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في شركة التبريد باستخدام طريقة
حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة .تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في البيانات المالية الموحدة للمشروع المشترك .لقد تم تعديلها لتعكس
التعديالت التي أجرتها المجموعة عن د استخدام طريقة حقوق الملكية  ،بما في ذلك تعديالت القيمة العادلة والتعديالت على االختالفات في السياسة المحاسبية.
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 .11عقارات للتطوير والبيع

تمثل هذه العقارات عقارات يتم تطويرها لبيعها كوحدات سكنية وقطع أراضي تحددها اإلدارة الستخدامها للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة االعتيادية.
كانت الحركة خالل الفترة المنتهية في  31مارس  2021كما يلي:
 31مارس
2021
(غير مراجعة)
الرصيد االفتتاحي ،معدل

1,419,044

إضافات

1,419,044

ناقصاً :محمل على تكلفة اإليرادات

()1,095
1,417,949

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
1,423,302
11,771
1,435,073
()16,029
1,419,044

1-11

في  31مارس  ،2021تم رهن أراضي العقارات التطويرية للمجموعة بمبلغ  146مليون لاير سعودي كضمان للبنوك التجارية المحلية ومالكي وحدات
صناديق االستثمار.
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يتم إدراج العقارات قيد التطوير المثبتة كمصروف خالل الفترة المنتهية في  31مارس  2021ضمن تكلفة العقارات قيد التطوير المباعة.
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تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق:

في  31مارس  2021و 31ديسمبر  ، 2020تم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للممتلكات لتكون أعلى من قيمتها الدفترية.

وحدات سكنية
أجرت إدارة المجموعة تمرينا ً حول تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات السكنية الخاصة بها .يشتمل هذا التمرين على تحديد نموذج االستبعاد المطبق وتقدير
المتغيرات الهامة مثل سعر البيع المقدر بنا ًء على نموذج االستبعاد المطبق والتكلفة المقدرة للبيع والتكلفة المقدرة لتجهيز األصل للبيع .في  31مارس  2021و31
ديسمبر  ،2020تم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لتلك الوحدات السكنية على أنها أكثر من قيمتها الدفترية.
 .12ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 31مارس
2021
(غير مراجعة)
27,612
44,172
16,229
78,426
22,330
14,571
2,652
()100,831
105,161

ذمم مدينة من عقد مع العمالء
ذمم مدينة من إيرادات اإليجار
ذمم مدينة متعلقة بعقارات للتطوير والبيع
موجودات عقود
دفعات مقدمة إلى موردين
الهامش وودائع أخرى
ذمم مدينة أخرى
ناقصاً :صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
36,679
53,382
17,532
69,996
6,538
14,571
7,127
()104,297
101,528

الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من  90إلى  180يوما .قد تتأثر القيمة الدفترية
بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة .ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى األطراف الخارجية ،وبالتالي فإن
هذه األرصدة بدون ضمانات .تتركز الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة العربية السعودية .كما في  31مارس  ،2021تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء معلقة
 31( %27ديسمبر  )%36 :2020من الذمم المدينة التجارية القائمة .نظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية ،تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.
تتضمن الدفعات المقدمة إلى مورد بشكل أساسي دفعات مقدمة للقيام بإصالح وصيانة أعمال البنية التحتية.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .13قروض واقتراضات

فيما يلي تفاصيل القروض واالقتراضات الخاصة بالمجموعة:
 31مارس
2021
(غير مراجعة)
10,597,832
466,833
()21,026
11,043,639
()6,161,057

قروض واقتراضات
عمولة مستحقة على قرض ألجل
ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

4,882,582

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
10,529,748
433,374
()23,041
10,940,081
()2,592,201
8,347,880

الجزء غير المتداول

 31مارس
2021
(غير مراجعة)
3,534,945
236,770
2,472
600,000
14,998
506,250
4,895,435
()12,853
4,882,582

قرض حكومي (اإليضاح (أ) أدناه)
العمولة المستحقة
قرض تمويل اسالمي مشترك ( ( )2اإليضاح (ب) أدناه)
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (ج) أدناه)
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (ز) أدناه)
العمولة المستحقة
الصكوك الثانوية (اإليضاح (ح) أدناه)
ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
3,000,000
318,300
3,587,699
331,770
2,873
600,000
15,856
506,250
8,362,748
()14,868
8,347,880

الجزء المتداول

 31مارس
2021
(غير مراجعة)
3,000,000
401,338
1,000,000
21,050
1,108,722
425
383,404
2,794
87,672
856
138,274
2,186
3,603
18,906
6,169,230
()8,173
6,161,057

قرض حكومي (اإليضاح (أ)) أدناه
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (د) أدناه)
العمولة المستحقة
قرض تمويل اسالمي مشترك ( ( )2اإليضاح (ب) أدناه)
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (ج) أدناه)
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (هـ) أدناه)
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح (و) أدناه)
العمولة المستحقة
العموالت المستحقة (إيضاح (ز) أدناه)
العموالت المستحقة (إيضاح (ح) أدناه)
ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة
الجزء المتداول
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 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
42,421
1,000,000
28,553
957,029
840
272,973
11,851
135,753
1,757
138,274
969
3,560
6,394
2,600,374
()8,173
2,592,201

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
13

قروض واقتراضات (تتمة)

قروض ألجل

أ)

في  13ديسمبر ( 2011الموافق  18محرم  1433هـ) ،وقعت المجموعة اتفاقية مع جهة حكومية للحصول على قرض بمبلغ  3مليار لاير سعودي .تم تخصيص
القرض لتطوير المرحلة الثالثة من مشروع المجموعة .في البداية ،كان المبلغ مستحقًا للتسوية على ستة أقساط نصف سنوية تبدأ من  1يناير .2014
خالل سنة  ،2016حصلت المجموعة على تمديد في تاريخ بدء التسوية حتى  1يناير .2019
خالل  ،2018حصلت المجموعة على موافقة من المقرض إلعادة جدولة القرض لسداده على ثالثة أقساط متساوية سنويًا ،بد ًءا من  31ديسمبر  ،2018بسعر
فائدة سايبور زائداً .%1.75
خالل سنة  ،2020حصلت المجموعة على موافقة من ال ُمقرض لتأجيل سداد جميع األقساط المستحقة في أو قبل  31ديسمبر  2020حتى  31مارس .2022
نتيجة لذلك ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل تبلغ  9.3مليون لاير سعودي مسجلة تحت تكاليف التمويل نتيجة إلعادة جدولة التسهيالت خالل السنة .المنتهية
في  31ديسمبر  . 2020تعهدت المجموعة بالمرحلة الثالثة للمقرض كرهن عقاري مقابل مبلغ القرض .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ب)

وقعت المجموعة بتاريخ  18مايو ( 2015الموافق  29رجب  1436هـ) اتفاقية قرض إسالمي مشترك بنظام اإلجارة بحد ائتماني قدره  8مليار لاير سعودي مع
بنكين محليين .تم استخدام هذا القرض في سداد جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمراحل  2و 4و 5بما في ذلك قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره  2مليار
لاير سعودي (تم دفعه) والتزام آخر قصير األجل ،باإلضافة إلى استكمال إنشاء المرحلة  2والمرحلة  ،4وكذلك تنفيذ المرحلة  .5يستحق سداد تمويل القرض
اإلسالمي المشترك على مدى  12سنة من تاريخ توقيع االتفاقية بواقع دفعات ربع سنوية تنتهي في سبتمبر  .2027لدى المجموعة خيار تمديد جدول الدفعات لمدة
 4سنوات إضافية .قامت المجموعة بسحب مبلغ  4.6مليار لاير سعودي بموجب التسهيل وتحمل تكاليف االقتراض بمعدل سايبور زائداً  .%2.5خالل عام
 ،2021تلقت المجموعة خطابًا بتأجيل السداد المستحق حتى  30يونيو .2021ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية:
●
●

رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله والممتلكات بقيمة دفترية بمبلغ  7,285مليون لاير سعودي كما في  31مارس .2021
سند أمر من قبل المجموعة للقرض البالغ  6.1مليار لاير سعودي.

ج)

وقعت المجموعة بتاريخ  20مارس ( 2017الموافق  21جمادى اآلخرة 1438هـ) اتفاقية تسهيل قرض طويلة األجل غير مضمون مع بنك محلي له إدارة مشتركة
مع الشركة (إيضاح  ،)19بحد التسهيل  842مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة على المجموعة ،حيث سيتم سداد القرض على مدى أربع
سنوات .وبالتالي ،وفقا لشروط السداد ،فإن القرض يستحق السداد على سبعة أقساط نصف سنوية متساوية ،واستحق القسط األول في  20مارس ( 2018الموافق
 3رجب 1439هـ) بينما استحق القسط األخير في  20مارس ( 2021الموافق  7شعبان 1442هـ) .يحمل القرض تكاليف اقتراض بسعر سايبور زائداً  .%5في
 21مارس ( 2019الموافق  14رجب  1441هـ) ،أبرمت المجموعة اتفاقية معدلة  /معاد هيكلتها تتعلق بتسهيل للمبلغ المستحق من القرض كما في تاريخ إعادة
الهيكلة .وبنا ًء عليه ،ووفقًا للشروط المعدلة ،يتم سداد القرض على تسعة أقساط؛ القسط األول المستحق في  18أغسطس ( 2019الموافق  17ذو الحجة 1440هـ)
ً
تأجيال قصير
والدفعة األخيرة المستحقة في  19سبتمبر ( 2023الموافق  4ربيع األول  .)1445خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020تلقت المجموعة
األجل على القسط المستحق في مارس  2020وسبتمبر  2020حتى تاريخ استحقاق القسط التالي في مارس  2021وسيتم سداد المبلغ المتبقي حتى سبتمبر 2023
بنا ًء على جدول سداد اإليجار نصف السنوي .بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  4.9مليون لاير سعودي خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020خالل عام  ،2021تلقت المجموعة خطابًا بتأجيل السداد المستحقة في مارس  2021حتى يوليو  .2021ال توجد تعهدات
دين مالية متعلقة بالتسهيل.

د)

وقعت المجموعة بتاريخ  17يوليو ( 2017الموافق  22شوال 1438هـ) اتفاقية تسهيل غير مضمونة مع بنك محلي بمبلغ  500مليون لاير سعودي لغرض سداد
بعض المطلوبات القائمة للمجموعة .يحمل القرض تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر (مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة أشهر
أخرى) .يستحق سداد القرض في  31أغسطس ( 2018الموافق  20ذو الحجة 1439هـ) .بتاريخ  16أكتوبر ( 2017الموافق  26محرم 1439هـ) ،أعادت
المجموعة التفاوض ووقعت اتفاقية لتحويل التسهيل غير المضمون القائم من خالل تسهيل مضمون بمبلغ إضافي وقدره  500مليون لاير سعودي ليزيد مبلغ
التسهيالت إلى  1مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة للمجموعة .إن التسهيل الجديد مضمون بوحدات مشترك فيها لشركة جبل عمر للتطوير في حصة
الشركة التابعة للمجموعة ،صندوق اإلنماء مكة العقاري ،بمبلغ  1مليار لاير سعودي وكانت مستحقة الدفع في  31مارس  .2018يحمل القرض تكاليف اقتراض
بأسعار تجارية .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020أنهت المجموعة شروط وأحكام إعادة هيكلة التسهيالت وبالتالي تم تمديد أجل االستحقاق حتى نوفمبر
 2021بتكلفة اقتراض سايبور زائدا  . %3بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  36.2مليون لاير سعودي خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ه)

وقعت المجموعة بتاريخ  16أغسطس ( 2017الموافق  24ذو القعدة 1438هـ) تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي بمبلغ  200مليون لاير سعودي
بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .والتسهيل محمل بتكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية .وتم تجديد التسهيل حتى  17سبتمبر
( 2022الموافق  21صفر 1444م) .يحمل التسهيل تكاليف بمعدل سايبور زائد الهامش .في  31مارس  ، 2021استخدمت المجموعة مبلغ  87,6مليون لاير
سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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قروض واقتراضات (تتمة)

و)

وقعت المجموعة بتاريخ  17يناير ( 2018الموافق  30ربيع الثاني  1439هـ) تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي بحد أقصى  300مليون لاير
سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .تم تجديد التسهيل بمبلغ  209.8مليون لاير سعودي وتاريخ انتهاء صالحيته في 30
يناير  .2020في  31مارس  ،2021استخدمت المجموعة مبلغ  138مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة بمعدل سايبور زائداً  .%2.5وخالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020تم تمديد التسهيل حتى  15أبريل  .2021راجع أيضًا إيضاح رقم ( 13ط) للحصول على معلومات حول تعهدات الدين
المالية.

ز)

في  30يناير ( 2019الموافق  24جمادى األولى 1440هـ) ،وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك محلي بمبلغ  600مليون لاير سعودي لغرض تمويل متطلبات
النفقات العامة لمشروع المرحلة الثالثة والتزامات مالية أخرى .كان القرض مستحق السداد في  27فبراير  .2020قدمت المجموعة فندقًا كضمان مقابل مبلغ
القرض .يحمل التسهيل تكاليف اقتراض بأسعار تجارية بسعر سايبور زائدا  .%2خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020انتهت المجموعة من شروط وأحكام
إعادة هيكلة التسهيالت ،وبالتالي تم تمديد أجل استحقاقها إلى ديسمبر  .2025بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ
 18.5مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وسيتم ربط المدفوعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة للفندق .ال توجد
تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ح)

بتاريخ  12نوفمبر  ،2018أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وثانوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ  506مليون لاير سعودي بتاريخ استحقاق 15
نوفمبر  .2023تم إصدار الصكوك تحت اسم شركة تابعة مملوكة بالكامل "جبل عمر للصكوك المحدودة" بالدوالر األمريكي .يتم سداد المبلغ األساسي المستحق
على دفعة واحدة تستحق في تاريخ االستحقاق .تحمل الصكوك معدل عمولة ثابت  .%9.85ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالصكوك.

ط)

إن لدى المجموعة تعهد مالي متعلق بتسهيل اقتراض بمبلغ أساسي قائم قدره  138مليون لاير سعودي .التزمت المجموعة بمتطلبات العهد المالي خالل الفترة
المنتهية في  31مارس  2021والسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020بموجب شروط تسهيل االقتراض ،يجب على المجموعة االمتثال للتعهد المالي لنسبة الدين
إلى حقوق الملكية التي ال تتجاوز .2.5:1

 .14مطلوبات مقابل عقود اإليجار

فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقد إيجار:
 31مارس
2021
(غير مراجعة)
27,068
()2,440
24,628
()10,857
13,771

مجموع مدفوعات اإليجار بموجب عقود إيجار
نفقات تمويل
ناقصاً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

إيجارات مستقبلية
 31مارس ( 2021غير مراجعة)
أقل من سنة واحدة
من سنة إلى خمس سنوات
 31ديسمبر ( 2020مراجعة)
أقل من سنة واحدة
من سنة إلى خمس سنوات

نفقات تمويل غير
مطفأة

 31ديسمبر
2020
(مراجعة)
27,061
()2,023
25,038
()10,857
14,181

التزام إيجار

11,588
15,480
27,068

()731
()1,709
()2,440

10,857
13,771
24,628

11,588
15,473
27,061

()731
()1,292
()2,023

10,857
14,181
25,038
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .15إيرادات

إيضاح
إيرادات من عقود مع العمالء
إيرادات عقود إيجار

 31مارس
2021

 31مارس
2020

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

20,523

أ
ب

157,268
32,522
189,790

1,050

21,573

أ)

فصل اإليرادات من العقود مع العمالء

فيما يلي اإليرادات المصنفة حسب نوع اإليرادات وتوقيت إثبات اإليرادات .ويتضمن الجدول أيضا ً تسوية اإليرادات المصنفة مع التقارير القطاعية للمجموعة .وعالوة على ذلك ،يتم الحصول على إيرادات المجموعة في المملكة العربية السعودية.

2021

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020
2021
2020
2021
ممتلكات للتطوير والبيع
المراكز التجارية

2020
تشغيل الفنادق

نوع اإليرادات:
بيع عقارات للتطوير والبيع
عمليات الفندق
إيجار الغرف
خدمات أخرى
توقيت إثبات اإليرادات:
نقطة زمنية معينة
بمرور الوقت
مجموع اإليرادات من عقود مع العمالء

2020

2021
المجموع

-

-

-

-

-

48,435

-

48,435

16,627
3,896
20,523

82,897
25,936
108,833

-

-

-

48,435

16,627
3,896
20,523

82,897
25,936
157,268

3,896
16,627
20,523

25,936
82,897
108,833

-

-

-

48,435
48,435

3,896
16,627
20,523

25,936
131,332
157,268

ب) إيرادات إيجار

مواقف سيارات
مركز تجاري

-

-

1,050

2,440
30,082

-

-

1,050

2,440
30,082

مجموع إيرادات عقود اإليجار

-

-

1,050

32,522

-

-

1,050

32,522
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .16إيرادات تشغيلية أخرى

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2021
(غير مراجعة)

 31مارس
2020
(غير مراجعة)

(معدلة)
444
225
797
1,466

إيرادات استثمار مرابحة
أتعاب امتياز
أخرى

1,560
1,560

 .17نفقات مالية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2021
(غير مراجعة)

 31مارس
2020
(غير مراجعة)

(معدلة)
نفقات الفائدة والنفقات المالية المدفوعة /المستحقة مقابل المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة االقتراض التقليدية

()119,470
()90,291
()209,761

()116,915
()40,267
()157,182

 .18زكاة مستحقة الدفع
خالل سنة 1433هــ ،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") رب ً
طا للفترة من  23رمضان 1427هــ إلى  30ذي الحجة 1430هــ ،مما نتج عنه التزام زكوي
ً
إضـافي قدره  30.4مليون لاير سـعودي .قامت شـركة جبل عمر للتطوير بتقديم اعتراضـا على ربط الهيئة وقدمت ضـمانًا بنكيًا بمبلغ  29.1مليون لاير سـعودي .خالل
ســنة  ، 2016أصــدرت لجنة االعتراض العليا قرارها بتخفيض التزام الزكاة إلى  21.8مليون لاير ســعودي .تقدمت شــركة جبل عمر للتطوير باعتراض إلى ديوان
المظالم ضد قرار لجنة االعتراض العليا المعترض عليه بشأن النقاط قيد االعتراض وفي انتظار القرار .تتوقع اإلدارة نتيجة إيجابية.
خالل سنة  1435هـــ ،أصدرت الهيئة ربط الزكاة وضريبة االستقطاع المطالبة بزكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  26.8مليون لاير سعودي للسنوات المنتهية في
 30ذو الحجة من 1431هــ حتى  1433هــ قدمت شركة جبل عمر للتطوير اعتراض ضد ربط الهيئة مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ  14.6مليون لاير سعودي ،وتتوقع
اإلدارة نتيجة إيجابية.
قدمت المجموعة إقرارها الزكوي للسنوات المنتهية في  30ذو الحجة من 1434ه ـ إلى 1437ه ـ باإلضافة إلى الفترات المنتهية في  15رجب 1438ه ـ و 31ديسمبر
 2018وحصـلت على شـهادة زكاة مقيدة للسـنوات المذكورة .ل م تسـتكمل الهيئة فحص اإلقرارات الزكوية ولم تصـدر أي ربط للسـنوات المذكورة .باإلضـافة إلى ما ورد
ً
معدال للسنوات من 1434هـ حتى 1436هـ الذي أقرته الهيئة وبانتظار الربط.
إقرارا زكويًا
أعاله ،خالل سنة  ،2017قدمت المجموعة
ً
تلقت المجموعة ربط زكوي من الهيئة حتى  2018بما يقارب  477مليون لاير ســعودي وســجلت زكاة مســتحقة الدفع بمبلغ  68مليون لاير ســعودي بنا ًء على الربط
المستلم وتم االعتراض على الربط.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .19أطراف ذات عالقة وشركات شقيقة أخرى

في سياق نشاطها االعتيادي ،تتعامل المجموعة مع األطراف ذات العالقة وفقا لألسعار والشروط المعتمدة من قبل اإلدارة.
فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة ذات العالقة في نهاية الفترة:

الطرف ذو العالقة
بنك البالد  -شركة شقيقة
موظفو اإلدارة العليا
مجلس اإلدارة
شركة تبريد المنطقة المركزية  -مشروع مشترك

طبيعة المعاملة
تكلفة تمويل على قرض من بنك محلي
 منافع الموظفين قصيرة األجل منافع ما بعد الخدمةأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
نفقات التبريد ومدفوعات اإليجار (اإليضاح 6
(أ))

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
(غير مراجعة)
(معدلة)
 31مارس 2021
5,980
8,806
938
937
37
37
112
167
14,582
1,782

أتعاب امتياز %7

17,899
563

()2,632
-

إيجار أراضي وأخرى
تتمثل األرصدة الناتجة عن معامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي:

الطرف ذو العالقة
صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة
بنك البالد
شركة تبريد المنطقة المركزية
شركة تبريد المنطقة المركزية
شركة تبريد المنطقة المركزية
شركة مكة لإلنشاء والتعمير

المدرج ضمن
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
قروض واقتراضات
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات غير متداولة أخرى
ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى
مطلوبات متداولة أخرى
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 31مارس 2021
(غير مراجعة)
112,519
621,326
140,520
751,741
()2,649
309,565

 31ديسمبر 2020
112,519
619,468
120,256

762,595
()5,280

309,565

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .20التقارير القطاعية

أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل قطاعاتها التشغيلية التي يتم التقرير عنها .تقدم هذه األقسام منتجات و/أو خدمات مختلفة وتدار بشكل
منفصل .يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع.
العمليات
يشمل تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات ("الفنادق").
يشمل تشغيل وتأجير مراكز التسوق التجارية ("المراكز التجارية")
يشمل إنشاء وتطوير الممتلكات وبيع الوحدات السكنية الجاهزة
يتضمن أنشطة إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحل.
أنشطة المركز الرئيسي للشركة بما في ذلك البيع والتسويق.

القطاعات المفصح عنها
تشغيل الفنادق
المراكز التجارية
ممتلكات للتطوير والبيع
عقارات قيد اإلنشاء
الشركة (المركز الرئيسي)

كما في  31مارس ( 2021غير مراجعة)
تشغيل الفنادق

موجودات متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

ممتلكات للتطوير
والبيع

المراكز التجارية

1,501,516

149,998
17,754,726
1,622,281

75,816
48,836
3,412,276

-

617
19,527,622
10,370,097

3,536,928
6,769

1,501,516
208,824

شركات

المجموع

404,612
26,061
-

2,131,942
17,829,623
5,034,557

683,454
1,114,127
8,449,896

684,071

25,680,193
19,035,586

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبنود الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2021

تشغيل الفنادق

إيرادات من عمليات
مجموع الخسارة الشاملة

موجودات متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

ممتلكات للتطوير
والبيع

المراكز التجارية

81

شركات

114,594

20,523
171,677

1,050
59,101

تشغيل الفنادق
124,145

كما في  31ديسمبر ( 2020مراجعة)
ممتلكات للتطوير
شركات
والبيع
المراكز التجارية
424,917
1,503,744
83,189

المجموع

21,573
345,453

المجموع
2,135,995
17,875,110

17,786,458

-

-

88,652

558,934

4,482,897

-

-

-

-

5,041,831

683,946

683,946

18,469,537
941,157

4,566,086
272,736

1,503,744
208,837

1,197,515
17,325,410

25,736,882
18,748,140

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبنود الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020معدلة:

تشغيل الفنادق

إيرادات من عمليات
مجموع (الخسارة)  /إيرادات الشاملة

123,495
()107,650

المراكز التجارية

30,082
()24,309

30

ممتلكات للتطوير
والبيع

36,213
11,817

شركات

()117,772

المجموع

189,790
()237,914

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .21ارتباطات ومطلوبات محتملة

أ) كما في  31مارس  ، 2021بلغت االرتباطات الرأسمالية القائمة فيما يتعلق بتطوير المشروع  2,867مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2020
 2,778مليون لاير سعودي).
ب) كما في  31مارس  ، 2021لدى المجموعة التزامات محتملة لضمانات بنكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 71,5
مليون لاير سعودي ( 71,5 :2020مليون لاير سعودي).
ج) التزامات عقد اإليجار التشغيلي غير جوهرية.
د) راجع اإليضاح  18للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة.
 .22اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

تم اعتماد والموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  10مايو  2021الموافق ( 28رمضان 1442هـ).
 .23التعديل
قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ واألرصدة المدرجة في قوائمها المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020و التي تم األفصاح عن تفاصيلها
في اإليضاح رقم  36للقوائم المالية الموحدة .بعض التعديالت لم تؤثرعلي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  31مارس  ،2021و لكن تم
إعادة ذكرها أدناه ألغراض االستيفاء (تعديل  5 ،3و :)6

التعديل 1 -
خالل  ،2017أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات مع صندوق اإلنماء مكة العقاري ("الصندوق") التي تمت المحاسبة عنها جميعا ً كترتيب بيع وإعادة تأجير ("الترتيب").
يتعلق هذا الترتيب بالممتلكات اإلستراتيجية للمجموعة الواقعة في المرحلة األولى .نتيجة لهذا الترتيب ،تمت تسوية جزء نقدا والمتبقي تم تسويته من مقابل الشراء لتلك
العقارات "عينيًا" من قبل الصندوق عن طريق إصدار وحدات في الصندوق لصالح المجموعة .يمثل استثمار المجموعة في الصندوق  % 16.42من ملكية الصندوق.
قامت المجموعة بالمحاسبة عن هذا االستثمار ،كاستثمارفي أصول مالية يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020أعادت المجموعة تقييم عالقتها بالصندوق من حيث متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 10القوائم المالية
الموحدة .سابقاً ،كانت اإلدارة تعتبر الصندوق محكو ًما بحقوق التصويت ولكن بنا ًء على إعادة التقييم وإلظهار الترتيب المناسب ،كان ينبغي اعتبار الصندوق كمنشأه
مهيكلة (أي أن الصندوق ال يخضع لحقوق التصويت) .يستند االستنتاج إلى الحقوق الممنوحة للمجموعة من خالل حق إعادة الشراء ،اتفاقية اإليجار والترتيبات التعاقدية
األخرى ،والتي مكنت المجموعة من توجيه األنشطة المتعلقة بالصندوق ،وهي إدارة القيمة المتبقية للممتلكات .لدى المجموعة القدرة على ممارسة سلطتها على األنشطة
نظرا ألن المجموعة لديها سيطرة على
ذات الصلة بنا ًء على الحقوق المذكورة أعاله للتأثير على مبلغ العوائد من الممتلكات ،على النحو الذي يمنح المجموعة السيطرةً .
الصندوق ،يجب أن يتم توحيد الصندوق في القوائم المالية الموحدة للمجموعة .قد نتج عن هذا:

●
●
●

استبعاد االستثمار في الصندوق المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
عكس البيع المبدئي وإعادة التأجير؛ باإلضافة الى
االعتراف بالتزام مالي تجاه مالك الوحدات في الصندوق.

التعديل 2 -
في السنوات السابقة ،قامت المجموعة بدفع مبالغ لمساهميها المؤسسين والتي كان من المقرر استردادها عن طريق توزيعات األرباح المستقبلية التي
سيتم دفعها لهؤالء المساهمين أو عندما يتخلص هؤالء المساهمون من أسهمهم .باإلضافة إلى ذلك ،إذا لم يتم إجراء توزيعات على المساهمين ،فسيتم
شطب المبالغ مقابل مصاريف ما قبل التأسيس .لم يكن ينبغي اعتبار هذه األرصدة كموجودات مالية ،حيث لم يكن للمجموعة أي حق تعاقدي الستالم نقد
أو أصل مالي آخر من هؤالء المساهمين ،ألن المساهمين ليسوا ملزمين بالتخلص من أسهمهم وال يمكن للمجموعة االعتراف بأصل للحصول علي حقوق
في منافع اقتصادية من نفسها (أي أرباح مستقبلية تدفعها المجموعة) .قامت المجموعة باحتساب هذه المدفوعات كأصل بدالً من معاملتها على أنها
معامالت حقوق ملكية مع المساهمين المؤسسين .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت المجموعة بإعادة تصنيف المدفوعات التي تمت
للمساهمين المؤسسين من "مدفوعات مقدمة للمساهمين" إلى حقوق ملكية .يجب اعتبار أي مدفوعات يتم استالمها من المساهمين على أنها مساهمات
مستلمة من قبل المجموعة.
التعديل 3 -
خالل عام  ، 2012دخلت المجموعة في ترتيب مع مساهم آخر إلنشاء شركة مستثمر فيها جديدة ،وهي شركة تبريد المنطقة المركزية والتي تمتلك فيها
استثمارا يمثل حصة ملكية بنسبة  .%40بالتزامن مع ذلك ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع شركة تبريد المنطقة المركزية لبناء وتشغيل وتحويل
المجموعة
ً
محطات تبريد المنطقة إلى المجموعة ("اتفاقية االمتياز") .قامت المجموعة بالمحاسبة عن االستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية كشركة زميلة
كما قامت بالمحاسبة عن محطات تبريد المنطقة التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقية االمتياز كموجودات حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  - 16عقود اإليجار ("المعيار الدولي للتقرير المالي  )" 16عند االنتهاء من اإلنشاءات وبدء عقد اإليجار .إال أنه ،ال ينبغي اعتبار اتفاقية
االمتياز عقد إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16حيث تم نقل ملكيتها إلى المجموعة ،وبالتالي ،فإن المجموعة تمارس السيطرة على
الموجودات طوال العمر اإلنتاجي لها .كان من المفترض أن تقوم المجموعة بالمحاسبة عن االستحواذ على محطات تبريد المنطقة على أنها عملية شراء
للمحطات خالل فترة اإلنشاءات وليس فقط عند االنتهاء من عمليات اإلنشاءات التي كانت تعتبر سابقًا بداية عقد اإليجار.
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تعديالت (تتمة)

عالوة على ذلك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020أعادت المجموعة تقييم عالقتها مع شركة تبريد المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص
ما إذا كان ينبغي اعتبار الترتيبات على أنها ترتيبًا مشتر ًكا بنا َء على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 11الترتيبات المشتركة ("المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  .)" 11في السابق ،كانت اإلدارة تعتبر االستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية كاستثمار في شركة زميلة حيث تمتلك المجموعة
حصة ملكية بنسبة  %40فقط  .إال أنه ،تتطلب القرارات الرئيسية التي تؤثر على عمليات شركة تبريد المنطقة المركزية الموافقة باإلجماع بين مساهمي
شركة تبريد المنطقة المركزية .وبالتالي كان ينبغي اعتبار االستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية ترتيبًا مشتر ًكا وتصنيفه وفقًا للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  11كمشروع مشترك ليتم عكس اتفاق المساهمين بشكل مناسب.
التعديل 4 -
أبرمت المجموعة اتفاقية بيع مع صندوق البالد مكة للضيافة ("المشتري") لعدد  90وحدة سكنية ("وحدات") خالل السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  .2018تتألف هذه الوحدات من وحدتي بنتهاوس و  88شقة .وقد اعترفت المجموعة في عام  2018بإيرادات بلغت  1.1مليار لاير سعودي
من بيع هذه الوحدات في نقطة زمنية معينة .كان التزام األداء بموجب العقد هو تسليم الوحدات المكتملة وكانت الوعود الفردية بموجب التزام األداء
هذا على النحو التالي:
•
•
•

تسليم  90وحدة بما في ذلك جميع المحتويات والتجهيزات والمعدات واألسالك والهواتف وأنابيب المياه وما إلى ذلك.
الحصة المشتركة من األراضي العقارية التي تقع عليها الوحدات.
تحقيق الجاهزية التشغيلية للوحدات (أي يجب أن تكون مرافق الفندق كاملة).

في حين أنه في تاريخ البيع تم االنتهاء من مبلغ كبير من التزام األداء بموجب العقد ،إال أن التزام األداء لم يكن مكتمل بشكل كلي ألن الوحدات لم تكن جاهزة لالستخدام
المقصود منها الذي كان في المقام األول االستعداد التشغيلي .ونظراً ألن الوحدات لم تكن جاهزة لالستخدام المقصود ،فإن شروط اتفاقية البيع تتطلب من المجموعة دفع
غرامة تأخير تصل إلى  %4.3من إجمالي قيمة البيع ،ألي تأخير يتجاوز  90يو ًما في إتاحة الوحدات للغرض المقصود منها .تقوم المجموعة باحتساب غرامات التأخير
كمصروفات تشغيلية.
في ديسمبر  ، 2018تم تعديل العقد فيما يتعلق بوحدتي بنتهاوس .أثرت شروط هذا التعديل على حق المجموعة واجب النفاذ في السداد للوحدتين بنتهاوس .تم االتفاق
بين المجموعة والمشتري على أنه إذا لم يتم االنتهاء من وحدتي بنتهاوس بحلول تاريخ التنفيذ  ،فسيكون للمشتري الحق في ممارسة سندات إذنية أصدرتها المجموعة
للمشتري بدالً من سعر بيع الوحدتين .شروط السندات اإلذنية هي بحيث يمكن للمشتري ممارسة حقوقه على السندات اإلذنية وبالتالي ال يستحوذ على وحدتي البنتهاوس،
وبالتالي بموجب هذه الشروط  ،لم يعد هناك حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل هذه الوحدات .قامت المجموعة بإثبات إيرادات هذه الوحدات في عام .2018
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء ("المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  )"15والحظت:
اإليرادات كان يجب االعتراف بإيرادات  88شقة بنا َء على مرور الوقت وليس في نقطة زمنية معينة .هذا ألنه عند بداية العقد ،كان الحق في الدفع مقابل العمل المنجز
حتى تاريخه موجودًا .كان يجب أن يتم المحاسبة عن غرامة التأخير كمقابل متغير ضمن اإليرادات وليس كمصروفات تشغيلية.
كما هو مذكور أعاله  ،أدى إصدار السندات اإلذنية إلى تعديل اتفاقية البيع .فيما يتعلق باإلرشادات الخاصة بتعديل ال محاسبة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ، 15فقد أدى التعديل إلى عدم تمتع المجموعة بحق إلزامي في الدفع مقابل وحدتي البنتهاوس .حتى نهاية عام  ،2018كان ال يزال يُنظر إلى أن هناك حقًا واجب النفاذ
في السداد ،حيث لم يتم عكس أي إيرادات سابقة معترف بها .كان يجب عكسها لسعر البيع الكامل ،وكان يجب االعتراف بالمبلغ كمطلوبات مستحقة للمشتري.

التعديل 5 -
في السنوات السابقة  ،صنفت المجموعة التزامها تجاه أحد مساهميها المؤسسين بمبلغ  309مليون لاير سعودي كما في  1يناير  2019و  31ديسمبر
شهرا .وبالتالي  ،يجب
 ، 2019ضمن مطلوبات أخرى غير متداولة .ومع ذلك  ،لم يكن للمجموعة الحق في تأجيل تسوية هذا االلتزام ألكثر من 12
ً
على المجموعة تصنيف هذا االلتزام على أنه التزام متداول.
التعديل 6 -
في السنوات السابقة  ،قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض قطع األراضي من ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة  525مليون لاير سعودي إلى عقار
للتطوير والبيع تحسبا ً لبيع نفس قطع األرض .ومع ذلك  ،لم تتمكن المجموعة من إثبات وجود أدلة على إجراء تعديالت جوهرية أو تحسينات على
قطع األرض التي من شأنها إثبات تغيير معين في االستخدام .يجب أن تستمر المجموعة في المحاسبة عن قطع األراضي هذه كممتلكات ومصنع
ومعدات حتى يحين الوقت الذي يمكنها فيه إثبات وجود دليل على تغيير معين في االستخدام من شأنه أن يدعم التصنيف البديل.
ينعكس األثر الناتج إلعادة التعديالت المذكورة أعاله على كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة في  1يناير  2020و باألخص تعديل مجموع حقوق
الملكية في الجدول أدناه.
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تعديالت (تتمة)
كما أدرجت سابقا ً

التعديل 1

التعديل 3

التعديل 2

التعديل 5

التعديل 4

التعديل 6

كما عدلت

كما في  1يناير 2020
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات استثمارية
استثمار في مشروع مشترك
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
دفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة

17,630,023
3,302
6,192,633
87,082
1,497,986
242,590
302,458
23,291
25,979,365

()582,545
()1,138,314
()1,166,986
()2,887,845

()302,458
()302,458

182,208
182,208

-

-

524,596
524,596

17,754,282
3,302
5,054,319
87,082
331,000
242,590
23,291
23,495,866

موجودات متداولة
عقارات للتطوير والبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمار بالتكلفة المطفأة
نقد محتجز  -الجزء المتداول
نقد وما يماثله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

1,928,376
216,730
342,322
446,244
237,860
3,171,532
29,150,897

()191,998
()40,000
205,527
150,441
1,282
125,252
()2,762,593

()302,458

182,208

19,522
19,522
19,522

-

()524,596
()524,596
-

1,423,302
24,732
302,322
205,527
150,441
446,244
239,142
2,791,710
26,287,576

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي لدفعات مقدمة لبعض المساهمين المؤسسين
خسائر متراكمة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حصص غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

9,294,000
108,506
()181,653
9,220,853
2,316
9,223,169

()302,458
()302,458
()302,458

()446,670
()446,670
()446,670
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-

()159,037
()159,037
()159,037

-

-

9,294,000
108,506
()302,458
()787,360
8,312,688
2,316
8,315,004
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تعديالت (تتمة)
التعديل 5
كما أدرجت سابقا ً

التعديل 2

التعديل 1

التعديل 3

التعديل 6
كما عدلت

التعديل 4

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض واقتراضات
مطلوبات مقابل عقد إيجار
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار
مخصص التزامات منافع الموظفين
مطلوبات غير متداولة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة

4,948,012
6,599,357
29,523
1,947,087
13,523,979

()6,001,037
4,896,260
()1,256,107
()2,360,884

-

()595,742
777,950
182,208

-

()309,565
()309,565

-

4,948,012
2,578
4,896,260
29,523
1,159,365
11,035,738

مطلوبات متداولة
قروض واقتراضات  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق االستثمار
مطلوبات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

5,262,821
1,119,154
21,774
6,403,749
19,927,728

()158,640
203,601
44,961
()2,315,923

-

17,270
()17,270
182,208

178,559
178,559
178,559

309,565
309,565
-

-

5,262,821
1,465,908
203,601
4,504
6,936,834
17,972,572

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

29,150,897

()2,762,593

182,208

19,522

-

-

26,287,576

()302,458
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كما أثرت التعديالت الواردة أعاله في القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنهية في  31ديسمبر  ،2020على بعض المبالغ واألرصدة المدرجة في
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة السابقة .إن تأثير ذلك على النتائج المقارنة للقوائم الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر والتدفقات النقدية مبين أدناه:

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة الموجزة:

المدرج سابقا ً

التعديل 1

معدلة

التعديل 4

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
إيرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي (الخسارة)  /الربح

179,392
()203,591
()24,199

12,992
12,992

10,398
()866
9,532

189,790
()191,465
()1,675

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إيرادات تشغيلية أخرى
مصاريف تشغيلية أخرى
(خسارة)  /ربح التشغيل

()1,858
()39,890
()23,514
66,161
()18,166
()41,466

()9,742
()64,601
()61,351

9,148
18,680

()1,858
()40,484
()23,514
1,560
()18,165
()84,137

نفقات مالية
الحصة في نتائج االستثمار في مشروع مشترك
(الخسارة)  /ربح قبل الزكاة
الزكاة
(الخسارة)  /ربح للفترة

()179,244
3,405
()217,305
()217,305

22,062
()39,289

18,680

()157,182
3,405
()237,914

()39,289

18,680

()237,914

الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل
للفترة

-

-

-

-

()217,305

()39,289

18,680

()237,914

()217,252
()53
()217,305

()39,289
()39,289

18,680
18,680

()237,861
()53
()237,914

()217,252
()53
()217,305

()39,289
()39,289

18,680
18,680

()237,861
()53
()237,914

(خسارة)  /ربح عائد إلى:
مساهمي الشركة
حصص غير مسيطرة
مجموع (الخسارة) /الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة
حصص غير مسيطرة
خسارة السهم (لاير سعودي):
خسارة السهم األساسية والمخفضة العائدة لمساهمي
الشركة

()0.26

()0.23
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تعديالت (تتمة)
التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة:

المدرج سابقا ً

أثر التعديالت

معدلة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة

()217,305

()20,609

()237,914

64,576
14,270
296
()1,171
23,514
()45,682
()3,405
179,244
14,337

()6,150
()6,842
45,682
()22,062
()9,981

58,426
7,428
296
()1,171
23,514
()3,405
157,182
4,356

1,614
6,767
137,041
()109,533
3,105
()39,389
13,942
()84,770
()70,828

9,981
-

1,614
6,767
137,041
()109,533
3,105
()29,408
13,942
()84,770
()70,828

تعديالت لـ:
استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إطفاء الربح المؤجل من البيع وموجودات إعادة اإليجار
الحصة في نتائج االستثمار في مشروع مشترك
نفقات مالية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
موجودات غير متداولة أخرى
ممتلكات للتطوير والبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
مطلوبات غير متداولة أخرى
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
النقد الناتج (المستخدم) /من العمليات
نفقات مالية مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
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23

تعديالت (تتمة)
التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة:
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
إضافات إلى عقارات استثمارية
شراء موجودات غير ملموسة

المدرج سابقا ً

أثر التعديالت

معدلة

استالم أرصدة نقدية محتجزة
أستخدام أرصدة نقدية محتجزة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()119,116
()13,303
6
87,991
()24,318
()68,740

-

()119,116
()13,303
6
87,991
()24,318
()68,740

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مدفوعات مستلمة مقابل دفعة مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
سحب قروض واقتراضات
سداد قروض واقتراضات
عقد إيجار تم الحصول عليه
صافي النقد من األنشطة التمويلية

25
137,869
()2,810
135,084

-

25
137,869
()2,810
135,084

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية الفترة
نقد وما يماثله في نهاية الفترة

()4,484
237,860
233,376

-

()4,484
237,860
233,376

معلومات تكميلية رئيسية غير نقدية
رسملة تكلفة االقتراض على عقار استثماري
رسملة تكلفة االقتراض على ممتلكات ومصنع ومعدات

31,801
58,201

-

31,801
58,201
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