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المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
رأينا
في رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لشركة جبل
عمر للتطوير )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وأداءها المالي الموحد
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
●
●
●
●
●

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠؛
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
اﻹيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية اﻷخرى.

أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير
تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس ﻹبداء رأينا.
اﻻستقﻼل
إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا
للقوائم المالية الموحدة ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لهذه القواعد.
عدم التأكد الجوهري المتعلق باﻻستمرارية
نلفت اﻻنتباه إلى اﻹيضاح  ١للقوائم المالية الموحدة ،والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت مجموع خسارة شاملة وتدفقات
نقدية تشغيلية سلبية بلغت  ١٬٣٤١مليون ﷼ سعودي و ٢٧١٫٤مليون ﷼ سعودي على التوالي ،خﻼل السنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠باﻹضافة إلى ذلك  ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار ٢٬٤٢٥،٦
مليون ﷼ سعودي ،كما بلغت الخسائر المتراكمة لدى المجموعة  ٢٬١٢٨،٢مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
تعتمد المجموعة على التنفيذ الناجح لخطط اﻹدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومن
أجل استمرار عملياتها دون تقليص كبير .تشير هذه الظروف ،جنبًا الى جنب مع اﻷمور اﻷخرى الموضحة في إيضاح ١
إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوك كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة .لم يتم تعديل رأينا
فيما يتعلق بهذا اﻷمر.

.

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ٢٥
جميل سكوير ،ص.ب ،١٦٤١٥ .جدة  ،٢١٤٦٤المملكة العربية السعودية
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منهجنا في المراجعة
نظرة عامة
اﻷمور الرئيسية للمراجعة

●
●
●
●
●

تقييم السيطرة على استثمار المجموعة في المنشآت المهيكلة
اﻻعتراف باﻹيرادات من بيع بعض العقارات قيد التطوير
القيمة الدفترية للممتلكات و المصنع والمعدات
انخفاض قيمة العقارات اﻻستثمارية
تقييم العقارات قيد التطوير والبيع

في إطار عملية تصميم مراجعتنا ،قمنا بتحديد اﻷهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.
بالتحديد ،أخذنا بعين اﻻعتبار اﻷحكام الذاتية التي اتخذتها اﻹدارة ،على سبيل المثال ،ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة
التي شملت وضع افتراضات ومراعاة اﻷحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها .كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا،
تناولنا أيضا ً مخاطر تجاوز اﻹدارة للرقابة الداخلية ،ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على
التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل ،مع
اﻷخذ بعين اﻻعتبار هيكل المجموعة ،والعمليات والضوابط المحاسبية ،وقطاع اﻷعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
اﻷمور الرئيسية للمراجعة
إن اﻷمور الرئيسية للمراجعة هي تلك اﻷمور التي ،وفقا ً لحكمنا المهني ،كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية
الموحدة للفترة الحالية .وقد تم التطرق إلى هذه اﻷمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند إبداء رأينا
حولها ،ﻻ نبدي رأيا ً منفصﻼً حول هذه اﻷمور .باﻹضافة إلى اﻷمر الموضح أعﻼه في قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق
باﻻستمرارية  ،فقد حددنا اﻷمور الموضحة أدناه باعتبارها أمور المراجعة الرئيسية التي سيتم اﻹبﻼغ عنها في تقريرنا.
اﻷمر الرئيسي للمراجعة
تقييم السيطرة على استثمار المجموعة في المنشآت
المهيكلة
لدى المجموعة استثمارات في منشآت مهيكلة.
تحدد المجموعة ما إذا كان سيتم توحيد هذه المنشآت المهيكلة
أم ﻻ بنا ًء على تقييم المعايير لتحديد ما إذا كانت المجموعة
لديها سيطرة مع اﻷخذ في اﻻعتبار السلطة الناشئة عن
الحقوق والعوائد المتغيرة والعﻼقة بين السلطة والعوائد.

كيف عالجت مراجعتنا اﻷمر الرئيسي للمراجعة

قمنا بتنفيذ اﻹجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم سيطرة
المجموعة على اﻻستثمار في المنشآت المهيكلة:
● راجعنا تقييم اﻹدارة للمنشآت المهيكلة لتحديد ما إذا كانت
المجموعة معرضة ،أو لديها حقوق ،في عوائد متغيرة ولديها
القدرة على التأثير على تلك العوائد من خﻼل سلطتها على
المنشآت المهيكلة وفقًا المعايير الواردة في السياسات
المحاسبية للمجموعة.
● قمنا بتقييم تقديرات اﻹدارة لﻸنشطة ذات الصلة للمنشآت
المهيكلة وما إذا كانت المجموعة لديها القدرة على توجيه
اﻷنشطة ذات الصلة ،بموجب الترتيبات التعاقدية ،وفقًا
للمعايير الموضحة في السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتضمن تقييم سيطرة المجموعة على المنشآت المهيكلة
أحكا ًما هامة على عوامل مثل الغرض من المنشآت المهيكلة
وتصميمها ،وقدرة المجموعة على توجيه اﻷنشطة ذات
الصلة بالمنشآت المهيكلة وتحديد العوائد المتغيرة من المنشأة
المهيكلة وكيف تستخدم المجموعة السلطة على النشاط ذي
قمنا أيضًا بتقييم مدى كفاية ومﻼءمة اﻹفصاحات المدرجة
الصلة لتوجيه العوائد المتغيرة من المنشآت المهيكلة.
في اﻹيضاحات  ٢و ٣و ٣٦على القوائم المالية الموحدة
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية نظرا ً ﻷن تقييم المرفقة.
السيطرة على المنشآت المهيكلة يتطلب حك ًما ها ًما من قبل
اﻹدارة ،كما أن تأثير التوحيد مع هذه المنشآت يعد جوهريًا
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
راجع إيضاح  ٢و ٣و ٣٦في القوائم المالية الموحدة للسياسة
المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة واﻷحكام والتعديﻼت
لفترة المقارنة فيما يتعلق بتقييم السيطرة.
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اﻻعتراف باﻹيرادات من بيع بعض العقارات قيد التطوير
يخضع اﻻعتراف باﻹيرادات من بيع العقارات قيد التطوير ،قمنا بتنفيذ اﻹجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم اعتراف
بما في ذلك الوحدات السكنية وقطع اﻷراضي ،لمخاطر المجموعة باﻹيرادات من بيع بعض العقارات قيد التطوير:
جوهرية متأصلة بسبب اﻷحكام والتقديرات المرتبطة.
● قمنا بمراجعة عقود بيع العقارات ،بما في ذلك الوحدات
السكنية وقطع اﻷراضي لتحديد التزامات أداء المجموعة
أمرا رئيسيا ً للمراجعة نظرا ً ﻷن اﻷحكام حول
لقد اعتبرنا هذا ً
بموجب هذه العقود وتقييم ما إذا كانت التزامات اﻷداء
نسب اﻹتمام للمشاريع ،بما في ذلك التكلفة المتكبدة مقابل
هذه يتم الوفاء بها بمرور الوقت أو في نقطة زمنية معينة.
كبيرا
التكلفة اﻹجمالية للمشروع ،هي عنصر يتطلب اهتما ًما ً
كان تركيزنا عند مراجعة هذه العقود هو ما إذا كان
في المراجعة .تضمنت اﻻعتبارات اﻷخرى قدرة المجموعة
للمجموعة حق واجب النفاذ للسداد.
على تنفيذ الدفع مقابل العمل المنجز بموجب شروط عقدها
لتعترف باﻹيرادات بنا ًء على مرور الوقت والتكلفة اﻹجمالية ● قمنا بإجراء اختبار للتفاصيل لتحديد ما إذا كانت التكاليف
المتكبدة حتى تاريخه على التطوير مسجلة بشكل مناسب
المقدرة ﻹنجاز المشروع.
عن طريق التحقق من المستندات المؤيدة مثل الفواتير
وشهادات الدفع المؤقتة .لقد تحققنا أيضًا من توزيع
عﻼوة على ذلك  ،خﻼل عام  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة
اﻹدارة لهذه التكاليف للوحدات المباعة وغير المباعة بنا ًء
بإعادة تقييم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ،١٥
على المساحة النسبية للوحدات المعنية.
اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء  ،ﻻتفاقية بيع تم إبرامها في
عام  .٢٠١٨نتج عن إعادة تقييم اﻹدارة لهذا العقد تعديل ● قمنا بتقييم معقولية التكاليف المقدرة ﻹنجاز المجموعة من
خﻼل مزيج من مناقشات اﻹدارة ،واختبار التفاصيل
فترة المقارنة.
وتحليل الحاﻻت واﻷحداث الماضية والنواتج المتعلقة
بها.
راجع اﻹيضاحات  ٢و  ٥و ٢٣و ٣٦في القوائم المالية
الموحدة للسياسة المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة ● قمنا بإعادة احتساب اﻹيرادات ومقارنتها باﻻحتساب الذي
تقوم به اﻹدارة.
واﻷحكام والتعديل لفترة المقارنة.
قمنا أيضا ً بمراجعة مدى كفاية ومﻼءمة اﻹفصاحات
المدرجة في اﻹيضاحات  ٢و ٥و  ٢٣و ٣٦في القوائم المالية
الموحدة المرفقة.
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القيمة الدفترية للممتلكات و المصنع والمعدات
لدى المجموعة ممتلكات ومصنع ومعدات تبلغ قيمتها  ١٧٫٩لقد حصلنا على تقييم انخفاض القيمة الذي أجرته اﻹدارة
مليار ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠والتي تمثل وقمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة اﻷساسية التالية:
أهم رصيد في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة كما
 قمنا بتقييم ما إذا كانت المنهجية المستخدمة في تقييم
في ذلك التاريخ.
اﻹدارة لحساب المبلغ القابل لﻼسترداد لوحدة توليد النقد
تتوافق مع معيار المحاسبة الدولي " ، ٣٦انخفاض قيمة
أجرت المجموعة تقيي ًما ﻻنخفاض قيمة الممتلكات والمصنع
الموجودات".
والمعدات كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠لتحديد المبلغ القابل
صا تكاليف البيع أو  قمنا بتقييم مدى مﻼءمة تحديد وحدة توليد النقد التي تم
لﻼسترداد  ،والذي يمثل القيمة العادلة ناق ً
إجراء تقييم انخفاض القيمة لها.
قيمة اﻻستخدام ،أيهما أعلى.
 اختبار الدقة الحسابية للحسابات المدرجة ضمن تقييم
تقاس الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصا ً
اﻹدارة ﻹنخفاض القيمة.
اﻻستهﻼك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة  ،إن وجدت  .قمنا بإشراك خبراء التقييم الداخلي لدينا لتقييم المنهجيات
المستخدمة من قبل المقيم ومدى مﻼءمة اﻻفتراضات
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات على
اﻷساسية من خﻼل تنفيذ اﻹجراءات التالية:
انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو عندما تشير اﻷحداث
أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ﻻ تكون  راجعنا المنهجية المطبقة من قبل المقيم للتأكد من أن
منهج التقييم المستخدم والمنهجية المعتمدة من قبل المقيم
قابلة لﻼسترداد .لغرض تقييم انخفاض القيمة  ،تقوم
مناسبة لتحديد انخفاض قيمة الممتلكات والمصنع
المجموعة بتجميع الممتلكات والمصنع والمعدات عند أدنى
والمعدات لغرض القوائم المالية الموحدة.
المستويات التي توجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل
 قمنا بتقييم معقولية اﻻفتراضات الرئيسية ذات الصلة
منفصل  ،تسمى وحدات توليد النقد.
المستخدمة من قبل اﻹدارة ومقارنتها بأدلة السوق
واﻷداء الفعلي للممتلكات.
لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً ﻷن تقييم المبلغ
تقديرا ها ًما وحكم  قمنا بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية المقيم ال ُمعين من
القابل لﻼسترداد لوحدة توليد النقد يتطلب
ً
قبل اﻹدارة.
حاسم من اﻹدارة في تحديد اﻻفتراضات الرئيسية التي تدعم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لﻸعمال واستخدام هذه  قمنا بتقييم تحليل الحساسية حول تأثير أي تغيير في
اﻻفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل اﻹدارة على
الموجودات .تتضمن بعض اﻻفتراضات الرئيسية معدل
المبلغ القابل لﻼسترداد لوحدة توليد النقد.
الخصم ومعدل الرسملة واﻹشغال ومتوسط المعدل اليومي.
لغرض تقييم انخفاض القيمة  ،استعانت اﻹدارة بمقيمين قمنا أيضًا بمراجعة مدى كفاية ومﻼءمة اﻹفصاحات
خارجيين مؤهلين مهنيًا )"المقيم"( المرخص لهم من قبل المدرجة في اﻹيضاحات  ٥و  ٦من القوائم المالية الموحدة
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حيث قاموا بتأدية عملهم المرفقة.
وفقًا لمعايير مجلس التقييم الدولي وكذلك اﻷنظمة واللوائح
الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(.
بنا ًء على تقييم اﻻنخفاض في القيمة الذي تم إجراؤه  ،لم يتم
اﻻعتراف بخسارة اﻻنخفاض في قيمة هذه الموجودات كما
في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠تم إجراء تحليل الحساسية واﻹفصاح
عنه في إيضاح  ٦حول القوائم المالية الموحدة.
راجع إيضاح  ٥و  ٦في القوائم المالية الموحدة للسياسة
المحاسبية واﻻفتراضات الرئيسية والمعلومات المالية
اﻷخرى ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل )تتمة(
إلى السادة  /مساهمي شركة جبل عمر للتطوير

المحترمين

اﻷمر الرئيسي للمراجعة

كيف عالجت مراجعتنا اﻷمر الرئيسي للمراجعة

انخفاض قيمة العقارات اﻻستثمارية
تمتلك المجموعة محفظة من العقارات اﻻستثمارية  ،تتكون قمنا بتنفيذ اﻹجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم المجموعة
من مراكز تجارية ومواقف سيارات وعقارات قيد التطوير .ﻻنخفاض قيمة عقاراتها اﻻستثمارية:
كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠٢٠بلغت قيمة العقارات
 قمنا بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية المقيم ال ُمعين من
اﻻستثمارية  ٥مليارات ﷼ سعودي.
قبل اﻹدارة.
تظهر العقارات اﻻستثمارية بالتكلفة بعد خصم اﻻستهﻼك
المتراكم .تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات  قمنا بإشراك خبراء التقييم الداخلي لدينا لتقييم المنهجيات
المستخدمة من قبل المقيم ومدى مﻼءمة اﻻفتراضات
على انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو عندما تشير
اﻷساسية من خﻼل تنفيذ اﻹجراءات التالية:
اﻷحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد
 راجعنا المنهجية المطبقة من قبل المقيم للتأكد من أن
ﻻ تكون قابلة لﻼسترداد.
أسلوب التقييم المستخدم والمنهجية المتبعة من قبل المقيم
مناسبة لتحديد انخفاض قيمة العقارات اﻻستثمارية
استعانت اﻹدارة بالمقيم لغرض تقييم انخفاض القيمة
ﻷغراض القوائم المالية الموحدة ؛
واﻹفصاح عن القيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة
للمجموعة ،مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير  قمنا بتقييم معقولية اﻻفتراضات الرئيسية ذات الصلة
المستخدمة من قبل اﻹدارة.
المالي رقم  ، ١٣قياسات القيمة العادلة.
يطبق المقيمون افتراضات معينة مثل معدﻻت الرسملة 
ومعدﻻت الخصم المتأثرة بعوائد السوق السائدة ومعامﻼت
السوق المماثلة وخصائص محددة  ،مثل موقع العقار ومعدل
اﻹشغال لكل عقار في المحفظة  ،للوصول إلى التقييم
قمنا أيضًا بمراجعة مدى كفاية ومﻼءمة اﻹفصاحات
النهائي.
والسياسة المحاسبية ذات الصلة الواردة في اﻹيضاحات ٥
إن تقييم محفظة العقارات اﻻستثمارية للمجموعة ،لغرض و  ٦و  ٧في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
تقييم اﻻنخفاض في القيمة واﻹفصاح عن القيمة العادلة في
القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،ذاتية بطبيعتها بسبب ،من
بين عوامل أخرى  ،الطبيعة الفردية لكل عقار ،وموقعه ،و
اﻹيجارات المستقبلية المتوقعة وعائدات اﻹيجار المرتبطة
بها للعقارات التي تم تقييمها بموجب "نهج الدخل" وأسعار
البيع المماثلة للعقارات التي تم تقييمها باستخدام نهج "القيم
المقارنة"
راجعنا تحليل الحساسية الذي أجرته اﻹدارة حول تأثير
أي تغيير في اﻻفتراضات والتقديرات الرئيسية
المستخدمة من قبل اﻹدارة على اﻻنخفاض في القيمة.

لقد قمنا باعتبار هذا من أمور المراجعة الرئيسية نظرا ً
ﻷهمية التقديرات واﻷحكام المتضمنة في التقييمات والتي
تطلبت تركيز المراجعة في هذا المجال ،حيث أن أي تغيير
هام في تحديد مدخﻼت التقييم ،والذي تفاقم نتيجة للتحديات
التي يشكلها كوفيد ،١٩-يمكن أن يكون له تأثير جوهري،
في حالة حدوث انخفاض في القيمة ،على قيمة العقارات
اﻻستثمارية للمجموعة.
راجع إيضاح  ٥و  ٦و  ٧في القوائم المالية الموحدة للسياسة
المحاسبية واﻻفتراضات الرئيسية والمعلومات المالية
اﻷخرى ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل )تتمة(
إلى السادة  /مساهمي شركة جبل عمر للتطوير
اﻷمر الرئيسي للمراجعة

المحترمين
كيف عالجت مراجعتنا اﻷمر الرئيسي للمراجعة

تقييم العقارات قيد التطوير والبيع
تحتفظ المجموعة بعقارات قيد التطوير والبيع بمبلغ ١٫٤
مليار ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠يتم إدراج قمنا بتنفيذ اﻹجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم المجموعة
العقارات قيد التطوير والبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لتقييم العقارات قيد التطوير والبيع:
للتحقق ،أيهما أقل ،ويتكون بشكل أساسي من الوحدات
السكنية قيد التطوير .تقدر المجموعة صافي القيمة القابلة  قمنا بتقييم معقولية سعر البيع المقدر لتقييم صافي القيمة
القابلة للتحقق للمجموعة بنا ًء على تحليلنا لسيناريوهات
صا
للتحقق بسعر البيع المقدر في سياق اﻷعمال اﻹعتيادية ناق ً
مختلفة لبيع الوحدات المتبقية في سياق اﻷعمال
التكاليف المقدرة لﻺنجاز والتكلفة المقدرة ﻹجراء البيع.
اﻹعتيادية.
يعتبر تقييم محفظة العقارات قيد التطوير والبيع للمجموعة  قمنا بإجراء اختبار للتفاصيل لتحديد ما إذا كانت
التكاليف المتكبدة حتى تاريخه في عمليات التطوير
ذاتية بطبيعتها بسبب ،من بين عوامل أخرى  ،الطبيعة
مسجلة بشكل مناسب عن طريق التحقق من اﻷدلة
الفردية لكل وحدة سكنية  ،وتقديرات تكاليف اﻹنشاء وأسعار
المؤيدة مثل الفواتير وشهادات الدفع المؤقتة .لقد تحققنا
البيع المماثلة.
أيضًا من توزيع هذه التكاليف للوحدات المباعة وغير
المباعة بنا ًء على المساحة النسبية للوحدات المعنية
لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظرا ً ﻷهمية التقديرات
واﻷحكام المتضمنة في تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق  قمنا بتقييم معقولية التكاليف المقدرة من قبل المجموعة
لﻺنجاز من خﻼل مزيج من مناقشات اﻹدارة ،واختبار
للعقارت قيد التطوير والبيع ،مثل تقدير المجموعة لسعر البيع
التفاصيل وتحليل الحاﻻت واﻷحداث الماضية والنواتج
وتكلفة البناء للوحدات السكنية ،والتى تطلبت تركيز
المتعلقة بها.
المراجعة في هذا المجال ﻷن أي تغيير هام في هذه
التقديرات ،والتي تفاقمت نتيجة للتحديات التي يشكلها كوفيد-
 ،١٩يمكن أن يكون له تأثير جوهري على القيمة الدفترية قمنا أيضًا بمراجعة مدى كفاية ومﻼءمة اﻹفصاحات
والسياسة المحاسبية ذات الصلة الواردة في اﻹيضاحات ٢
للعقارات قيد التطوير والبيع
و  ٥و  ١٢في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
راجع اﻹيضاحات  ٢و  ٥و  ١٢للقوائم المالية الموحدة
للسياسة المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة واﻷحكام
وغيرها من المعلومات المالية ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل )تتمة(
إلى السادة  /مساهمي شركة جبل عمر للتطوير

المحترمين

معلومات أخرى
إن اﻹدارة مسؤولة عن المعلومات اﻷخرى .تتألف المعلومات اﻷخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة،
لكن ﻻ تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها .،والتي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراجع الحسابات.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ﻻ يشمل المعلومات اﻷخرى ولن نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات اﻷخرى المحددة أعﻼه ،وعند قراءتها
نأخذ بعين اﻻعتبار ما إذا كانت المعلومات اﻷخرى ﻻ تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات
التي تم الحصول عليها خﻼل عملية المراجعة ،أو خﻼفا ً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
فيما لو استنتجنا ،بناء على العمل الذي قمنا به ،على المعلومات اﻷخرى التي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراجع
الحسابات ،أن هناك تحريفات جوهرية في هذه المعلومات ،فيجب علينا اﻹبﻼغ عن هذه الحقيقه .ليس لدينا أي مﻼحظات فيما
يتعلق بهذا اﻷمر.
مسؤوليات اﻹدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اﻹدارة مسؤولة عن اﻹعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات
والنظام اﻷساسي للشركة ،وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اﻹدارة ضروريا ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية
من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اﻹدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اﻻستمرار كمجموعة مستمرة واﻹفصاح
 عند الضرورة  -عن اﻷمور المتعلقة باﻻستمرارية ،واستخدام مبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ما لم تنو اﻹدارة تصفية المجموعةأو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخﻼف ذلك.
إن مجلس اﻹدارة مسؤول عن اﻹشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية،
سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد،
ولكنه ﻻ يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
ستكشف دائما ً عن تحريف جوهري عند وجوده .يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو في
مجموعها ،إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات اﻻقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه
القوائم المالية الموحدة.
وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،نمارس
الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خﻼل عملية المراجعة .كما نقوم أيضا ً بما يلي:
● تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس ﻹبداء رأينا .إن
مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي
الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
● الحصول على فهم ﻷنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مﻼئمة للظروف،
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
● تقييم مدى مﻼءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واﻹفصاحات ذات العﻼقة التي
قامت بها اﻹدارة.

تقرير المراجع المستقل )تتمة(
إلى السادة  /مساهمي شركة جبل عمر للتطوير

المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
● استنتاج مدى مﻼءمة استخدام اﻹدارة لمبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ،وبنا ًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،
تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة
المجموعة على اﻻستمرار كمجموعة مستمرة .وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يجب علينا لفت اﻻنتباه في
تقريرنا إلى اﻹفصاحات ذات العﻼقة في القوائم المالية الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اﻹفصاحات غير كافية.
تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن اﻷحداث أو الظروف
المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة كمجموعة مستمرة.
● تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اﻹفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت القوائم
المالية الموحدة تمثل المعامﻼت واﻷحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق العرض العادل.
● الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو اﻷنشطة التجارية داخل المجموعة
ﻹبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .كما أننا مسؤولون عن التوجيه واﻹشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة،
ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
نقوم بإبﻼغ المكلفين بالحوكمة  -من بين أمور أخرى  -بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة
الجوهرية ،بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خﻼل مراجعتنا.
كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بيانا ً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات اﻷخﻼقية المناسبة المتعلقة باﻻستقﻼل ،ونقوم بإبﻼغهم
بجميع العﻼقات واﻷمور اﻷخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقﻼلنا ،وسبل الحماية لها إن لزم اﻷمر.
ومن بين اﻷمور المقدمة للمكلفين بالحوكمة ،فإننا نحدد تلك اﻷمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء مراجعة القوائم
المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور المراجعة الرئيسية .تم توضيح هذه اﻷمور في تقريرنا بإستثناء ما
تمنع النظم أو التشريعات اﻹفصاح العام أو إذا قررنا  -في حاﻻت نادرة للغاية  -أن أمرا ً ما ﻻ ينبغي اﻹفصاح عنه في
تقريرنا إذا كان من المتوقع إلى حد معقول بأن اﻹفصاح عن هذا اﻷمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة
العامة من هذا اﻹفصاح.
برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩
 ٢٥شعبان ١٤٤٢هـ
 ٧أبريل ٢٠٢١م

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
.١

معلومات عامة
شـركة جبل عمر للتطوير )"الشـركة"( ،هي شـركة مسـاهمة سـعودية تأسـسـت وفقا ً لنظام الشـركات في المملكة العربية السـعودية بموجب المرسـوم الملكي رقم م٦٣/
بتاريخ  ١٨أكتوبر ) ٢٠٠٦الموافق  ٢٥رمضان ١٤٢٧هــــ( .و قد صدر القرار الوزاري رقم /٢٥٣ق بتاريخ  ٢٨أكتوبر ) ٢٠٠٧الموافق  ١٦شوال  ١٤٢٨هــــ(
عن تأســـيس الشـــركة .الشـــركة مســـجلة في مدينة مكة المكرمة بموجب الســـجل التجاري رقم  ٤٠٣١٠٥١٨٣٨بتاريخ  ٢٥نوفمبر ) ٢٠٠٧الموافق  ١٥ذو القعدة
١٤٢٨هـ(.
يتمثل النشـاط الرئيسـي للشـركة وشـركاتها التابعة )"المجموعة"( في امتﻼك منطقة جبل عمر المجاورة للجانب الغربي من الحرم المكي الشـريف وتطويرها إلى قطع
أراضـي ﻹدارتها واسـتثمارها وبيعها وتأجيرها لصـالح الشـركة .باﻹضـافة إلى القيام بالعمليات الﻼزمة ﻹنشـاء وصـيانة وإدارة وهدم ومسـح وتأثيث الفنادق والمنشـآت
التجارية ومساكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل الفنادق.
اﻻستمرارية
يتكون مشـروع المجموعة المتوقع )يشـار إليه فيما بعد باسـم "المشـروع"( من سـبع مراحل ،تتضـمن كل مرحلة منصـات وأبراج مخصـصـة ﻻسـتخدامات متعددة.
أكملت المجموعة أعمال التطوير وبدأت عمليات تشــغيل المرحلة اﻷولى .قامت المجموعة بتطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة بشــكل جوهري ،ولكن ﻻ يزال
إنجاز أعمال التطوير لتلك المراحل يتطلب تجهيز قدراً كبيراً من اﻻستثمار ليكون جاهزاً لﻸستخدام المقصود منه .لم تبدأ المجموعة في تطوير المراحل المتبقية.
تســـتخدم المجموعة التمويل عن طريق الديون لتمويل تطوير كل مرحلة من مراحل المشـــروع .ومع ذلك ،فإن اﻹيرادات من الموجودات التشـــغيلية للمجموعة ﻻ
تغطي بالكامل متطلبات خدمة هيكل ديون المجموعة .وعﻼوة على ذلك ،تفاقم هذ العجز بســـبب تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد ،(١٩-والذي تم تصـــنيفه
كجائحة في مارس  .٢٠٢٠أدى تفشـي كوفيد ١٩-إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية ،كما تكبدت المجموعة إجمالي
خســارة شــاملة وتدفقات نقدية تشــغيلية ســلبية بلغت  ١٫٣٤١مليون ﷼ ســعودي و  ٢٧١٫٤مليون ﷼ ســعودي على التوالي خﻼل الســنة المنتهية في  ٣١ديســمبر
 . ٢٠٢٠باﻹضــــافة إلى ذلك  ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  ٢٫٤٢٥٫٦مليون ﷼ ســــعودي كما بلغت الخســــائر المتراكمة
للمجموعة مبلغ  ٢،١٢٨٫٢مليون ﷼ سـعودي كما في  ٣١ديسـمبر  .٢٠٢٠وبالتالي ،تعتمد المجموعة بشـكل أسـاسـي على النقد الذي سـينتج من التمويل بالدين وبيع
بعض قطع اﻷراضـي للوفاء بالتزاماتها عند اسـتحقاقها ولمواصـلة عملياتها دون تقليص كبير .تشـير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري يمكن أن تشـير
إلى وجود شكوك كبيرة حول قدرة المجموعة على اﻻستمرارية.
يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بنا ًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة:

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٢ - ١سنوات

خﻼل سنة واحدة

أكثر من ٥
سنوات

 ٥ - ٢سنوات

مجموع التدفقات
النقدية التعاقدية

قروض واقتراضات

٢٬٧٩٣٬٧٥٩

٥٫٧٦٦٫٢١١

٣٫١٠٣٫٢٣١

٨١٤٫٨٧٠

١٢٫٤٧٨٫٠٧١

مطلوبـات إلى مـالكي الوحـدات اﻵخرين في
صندوق استثمار

٥٤٨٫٣٦٨

٨١٢٫٣٩٨

١٫٢١٨٫٥٩٦

٥٫٥٤٣٫٦٩٣

٨٫١٢٣٫٠٥٥

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

١٫٢٣٥٫٨٦٣

-

-

-

١٫٢٣٥٫٨٦٣

مطلوبات غير متداولة أخرى

٦٢٫٢٣٩

٥٠٨٫٦٤٢

٢١١٫٩٨٨

٨٩٨٫٠٠٢

١٫٦٨٠٫٨٧١

مخصص التزامات منافع الموظفين

٤٫٦٣١

٤٫١٩١

١٠٫١٩٢

١٧٫٧٣٨

٣٦٫٧٥٢

مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار

١١٬٥٨٨

٦٫٤٩٤

٨٫٩٧٨

-

٢٧٫٠٦٠

المجموع

٤٫٦٥٦٫٤٤٨

٧٫٠٩٧٫٩٣٦

٤٫٥٥٢٫٩٨٥

٧٫٢٧٤٫٣٠٣

٢٣٫٥٨١٫٦٧٢

١٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
.١

معلومات عامة )تتمة(
اﻻستمرارية )تتمة(
ﻻ تحمل التزامات المجموعة تجاه المقرضين والبنوك تعهدات مالية باستثناء قرض بمبلغ  ١٣٨مليون ﷼ سعودي مدرج في المطلوبات المتداولة .انظر أيضًا إيضاح
رقم .١٦
عند تقييم مدى مﻼءمة تطبيق مبدأ اﻻستمرارية في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة  ،قامت إدارة المجموعة بوضع خطة لتمكين المجموعة من الوفاء بالتزاماتها
عند استحقاقها ومواصلة عملياتها  ،دون تقليص كبير  ،كمنشأة مستمرة .تشتمل الخطة على سيولة المجموعة والتدفقات النقدية المتوقعة مع اﻷخذ في اﻻعتبار النتائج
شهرا من الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة .تتضمن هذه الخطة بشكل أساسي ما يلي:
المحتملة المعقولة على مدى فترة ١٢
ً


خﻼل نهاية العام  ،نفذت المجموعة بيع قطعة أرض معينة تابعة للمرحلة السابعة من المشروع بمبلغ  ٨٣٠مليون ﷼ وربح  ٧١٤٬٢مليون ﷼ .قامت
المجموعة بالفعل بتحصيل دفعة مقدمة بمبلغ  ١٠٠مليون ﷼ سعودي .تتوقع المجموعة استﻼم العائدات المتبقية  ،البالغة  ٧٣٠مليون ﷼ سعودي  ،عند
استيفاء شروط البيع التي تشمل  ،من بين متطلبات أخرى  ،نقل سند الملكية إلى المشتري .من المتوقع استﻼم العائدات المتبقية قبل  ٣٠يونيو  .٢٠٢١انظر
أيضًا إيضاح رقم .١٤



التزمت المجموعة ببيع قطع أراضي أخرى تابعة للمرحلة السابعة .لم يتم تطوير هذه اﻷراضي وهي في موقع مميز للغاية ومن المتوقع أن تحقق عائدات
مبيعات عالية .بيع قطع اﻷراضي اﻷخرى التابعة للمرحلة السابعة من المشروع والتي بدأت المجموعة بشأنها مراسﻼت مع سماسرة عقاريين ومشترين
شهرا من تاريخ القوائم
محتملين محددين .من المتوقع أن يدر بيع هذه اﻷراضي نقدًا من العمليات يصل إلى  ٤٬٤٦٠مليون ﷼ سعودي خﻼل اثني عشر
ً
المالية الموحدة  .كما قامت اﻹدارة بتقييم 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  ،انخرطت المجموعة بالفعل في مناقشات ﻹعادة هيكلة تسهيﻼت اﻻقتراض  ،والتي تم توضيحها على النحو
التالي:

-

خﻼل عام  ، ٢٠٢١أبرمت المجموعة اتفاقية تمويل بقيمة  ١٬٦مليار ﷼ سعودي مع أحد المقرضين ﻹكمال المرحلة الثالثة من مشروع المجموعة .سيتم
شهرا من تاريخ القوائم المالية الموحدة .انظر أيضًا إيضاح رقم .٣٤
السحب من هذا التسهيل خﻼل اثني عشر
ً
دخلت المجموعة في مفاوضات مع أحد المقرضين لتأجيل سداد التزام بمبلغ  ٣٬٠٠٠مليون ﷼ سعودي  ،يستحق السداد في  ٣١مارس  .٢٠٢٢لقد دعم
المقرض المجموعة من خﻼل العمل كضامن ﻻتفاقية التمويل الجديدة بقيمة  ١٫٦مليار ﷼ سعودي .على هذا اﻷساس  ،فإن إدارة المجموعة على ثقة من أنه
سيتم منح التمديد.
تجري المجموعة مفاوضات مع أحد المقرضين ﻹعادة هيكلة تسهيل قرض بمبلغ  ٤٬٥٤٦مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠هناك مبلغ مستحق
الدفع خﻼل  ٢٠٢١بمبلغ  ٩٥٧مليون ﷼ سعودي .إن المفاوضات في مرحلة متقدمة ومن المتوقع أن تنتهي قبل  ٣٠يونيو  .٢٠٢١المفاوضات في مرحلة
متقدمة ومن المتوقع أن تنتهي قبل  ٣٠يونيو .٢٠٢١
اعتبارا من  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠ويستحق السداد
تخطط المجموعة للحصول على موافقة من المقرض لتجديد تسهيل قرض بمبلغ  ١٬٠٠٠مليون ﷼ سعودي
ً
في  ٣٠نوفمبر  .٢٠٢١تسهيل القرض له تاريخ من التجديدات في الماضي ،وعلى هذا اﻷساس  ،فإن إدارة المجموعة واثقة من أنه سيتم منح التمديد .انظر
أيضا إيضاح رقم ) ١٦د(.

-

-

-

عند إعداد توقعاتها ،أخذت المجموعة في اﻻعتبار جميع التدفقات النقدية المحتملة بشـكل معقول مع توقيت ومبلغ تلك التدفقات النقدية الذي تدعمه الظروف والحقائق
المتاحة كما في تاريخ إصــدار هذه القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك أثر كوفيد .١٩-اســتنادا ً إلى الخطة المذكورة أعﻼه ،تشــير توقعات التدفقات النقدية للمجموعة
نظرا لعدم اليقين الناجم عن كوفيد ١٩-والتأثير على قيود الســفر و  /أو الطلب ،يمكن أن
لفترة  ١٢شــهراً من تاريخ التقرير إلى صــافي مركز تدفقات نقدية موجبً .
تتأثر الخطة المذكورة أعﻼه سـلبيا ً نتيجة ﻻنخفاض كبير في ال ـس يولة خﻼل فترة التقييم .ومع ذلك  ،تسـتمر اﻹدارة في اﻻعتقاد أنه ﻻ يزال من المناسـب إعداد القوائم
ـهرا القادمة فيما يتعلق ببيع قطع أراضـي أخرى
المالية الموحدة على أسـاس اﻻسـتمرارية حيث أن الخطة المذكورة أعﻼه تقلل أي عجز قد ينشـأ خﻼل اﻻثني عشـر ش ً
تنتمي إلى المرحلة السابعة.
لدى الشــركة ســجﻼت تجارية فرعية لمزاولة أنشــطة الضــيافة وف ًقا لخطابات الهيئة العامة للســياحة والتراث الوطني الســعودية )الهيئة( .تتضــمن هذه القوائم المالية
الموحدة نتائج اﻷنشــــطة التشــــغيلية المتعلقة بالفنادق التالية باﻹضــــافة إلى فرعيها في جدة والرياض اللذين يحمﻼن أرقام الســــجﻼت التجارية٤٠٣٠٢٩١٠٥٦ :
و ١٠١٠٤٦٥٢٣٠على التوالي.

اﻻسم

بدء التشغيل

تاريخ السجل

رقم التسجيل

رقم خطاب الهيئة

أجنحة هيلتون مكة

 ١يوليو ) ٢٠١٤الموافق
 ٤رمضان ١٤٣٥هـ(

 ٢٥مايو ) ٢٠١٣الموافق ١٥
٤٠٣١٠٧٧٠٨١
رجب  ١٤٣٤هـ(

أ ت م٣٤/٥٨٨٧/

حياة ريجينسي

 ٢٢يونيو ) ٢٠١٥الموافق
 ٥رمضان ١٤٣٦هـ(

 ٩سبتمبر ) ٢٠١٤الموافق ١٤
٤٠٣١٠٨٧٥٤٧
ذو القعدة  ١٤٣٥هـ(

٨٩٥٧

كونراد
هيلتون للمؤتمرات
دبل تري من هيلتون
فندق ماريوت مكة

 ٣٠يوليو ) ٢٠١٦الموافق ٢٥
شعبان  ١٤٣٧هـ(

٤٠٣١٠٩١٦٣٦

 ٢٩أبريل ) ٢٠١٥الموافق
 ١٠رجب ١٤٣٦هـ(

٩٣٤٧

 ١٠أغسطس ) ٢٠١٦الموافق
 ٣١مارس ) ٢٠١٧الموافق ٣
٤٠٣١٠٩٧١٧٤
 ٧ذو القعدة  ١٤٣٧هـ(
رجب ١٤٣٨هـ(

١٦٤٧٤

 ١٥مايو ) ٢٠١٨الموافق ٢٩
٤٠٣١٢١٤٨١٥
شعبان  ١٤٣٩هـ(

١٦٥١

 ١أغسطس ) ٢٠١٩الموافق
 ٢٩ذو القعدة  ١٤٤٠هـ(
 ٢٢يونيو ) ٢٠١٥الموافق
 ٥رمضان ١٤٣٦هـ(

٤٠٣١٠٨٥٠٨٨

١٧

 ٧مايو ) ٢٠١٤الموافق
 ٨رجب ١٤٣٥هـ(

أ ت م٣٥/٨٣٣٢/

تاريخ خطاب الهيئة
 ٤مارس ٢٠١٣
)الموافق  ٢٢ربيع الثاني
 ١٤٣٤هـ(
 ٢٥مايو ٢٠١٤
)الموافق
 ٢٦رجب ١٤٣٥هـ(
 ١٦مارس ٢٠١٥
)الموافق  ٢٥جمادى
اﻷولى  ١٤٣٦هـ(
 ١٩يوليو ٢٠١٦
)الموافق
 ١٤شوال  ١٤٣٧هـ(
 ١٤مايو ٢٠١٨
)الموافق  ٢٨شعبان
 ١٤٣٩هـ(
 ١٧مارس ٢٠١٤
)الموافق  ١٦جمادى
اﻷولى  ١٤٣٥هـ(

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
.١

معلومات عامة )تتمة(
تشـتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشـركة وشـركاتها التابعة )يشـار إليهم مجتمعين باسـم "المجموعة"( .لدى الشـركة الشـركات التابعة التالية كما
في ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠تم تأسيس المجموعة في المملكة العربية السعودية .باستثناء صندوق اﻹنماء مكة العقاري ،لدى باقي الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط
من الحصص العادية التي تملكها المجموعة مباشرةً ،وتساوي نسبة حصص الملكية المملوكة حقوق التصويت التي تملكها المجموعة.

رقم التسجيل

اسم الشركة التابعة

تاريخ التسجيل

نهاية السنة
المالية

شـــــركـة شـــــامخـات للتنميـة
والتطوير

٤٠٣٠٥٩٤٦٠٢

 ٩أكـتـوبـر  ٢٠١٧الـمـوافـق ١٩
محرم  ١٤٣٩هـ

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

اﻻســـــتـثـمــار وخــدمــات
الــتــطــويــر فــي الــقــطــاع
العقاري

شركة ساحات ﻹدارة المرافق

٤٠٣١٢١٠٤٩٩

 ٢٢أكـتـوبـر  ٢٠١٧الـمـوافـق ٢
صفر  ١٤٣٩هـ

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

خدمات العقارات

شركة وارفات للضيافة

٤٠٣٠٢٩٨٥٦٩

 ١يـنــايـر  ٢٠١٨الـمـوافـق ١٤
ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

٪٩٠

شــــركة اشــــراقات للخدمات
اللوجستية

٤٠٣٠٣٠٣٥٠٩

شركة عاليات للتسويق

٤٠٣٠٣٢٦٢٢٠

شركة راسيات

٤٠٣١٠٥١٨٣٨

صندوق اﻹنماء مكة العقاري

خطاب هيئة الســـوق
 ٢٢أغســــطس  ٢٠١٧الموافق
الـــمـــالـــيـــة رقـــم
 ٣٠ذو القعدة  ١٤٣٨هـ
٣/٥/٤٤٣٢/١٧

شـــــركـة جبـل عمر للصـــــكوك
المحدودة
.٢

نسبة الملكية

اﻷنشطة
اﻷساسية

٣٣٤٢٠٩

 ٦مــايـو  ٢٠١٨الـمـوافـق ٢١
شعبان  ١٤٣٩هـ
 ٥مــارس  ٢٠١٩الموافق ٢٧
جمادى اﻵخرة  ١٤٤٠هـ
 ٨أغسطس  ٢٠١٧الموافق ١٥
ذو القعدة  ١٤٣٨هـ

 ١٢مـارس  ٢٠١٨الموافق ٢٤
جمادى اﻵخرة  ١٤٣٩هـ

 ٣١ديسمبر
خدمات الضيافة

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

خدمات لوجستية

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

خدمات تسويق

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

٪١٦٫٤٢

 ٣١ديسمبر

٪١٠٠

 ٣١ديسمبر

اﻻســتثمار في مرافق البنية
التحتية
اﻻســـــتحواذ على عـدد من
الــمــوجــودات الــعــقــاريــة
الـمـولــدة لـﻺيـرادات والـتـي
تقع ضــمن المرحلة اﻷولى
من مشـــــروع جبــل عمر
بجوار المسجد الحرام بمكة
المكرمة
اصدار صكوك

أسس اﻹعداد
١-٢

بيان اﻻلتزام

أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السـعودية والمعايير واﻹصـدارات اﻷخرى الصـادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين )المشار إليها مجتمعة بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية(.
لقد اختارت المجموعة أن تعرض قائمة منفردة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر وأن تعرض مصاريفها حسب وظيفتها.
٢-٢

أسس القياس

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس اﻻستحقاق المحاسبي ،باستثناء البنود التالية المقاسة كما يلي:
بنود

أسس القياس

التزام إيجار
مخصصات التزامات منافع الموظفين

القيمة الحالية للحد اﻷدنى لمدفوعات اﻹيجار
القيمـة الحـاليـة ﻻلتزام المنـافع المحـددة بـاســـــتخـدام طريقـة وحـدة اﻻئتمـان
المتوقعة
القيمة العادلة

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
٣-٢

المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها

ـأثيرا
ـارا من  ١ينـاير  ،٢٠٢٠وليس لهـا ت ً
لم يتم إصـــــدار أيـة معـايير جـديـدة ،إﻻ أنـه يوجـد عـدد من التعـديﻼت التي تم إدخـالهـا على المعـايير والتي يبـدأ ســـــريـانهـا اعتب ً
جوهريا ً على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
لقد تم نشـر بعض التعديﻼت والمعايير والتفسـيرات المحاسـبية الجديدة التي ﻻ تعد إلزامية للتقرير السـنوي للفترة المنتهية في  ٣١ديسـمبر  ،٢٠٢٠ولم تقم المجموعة
بتطبيقها بشـــكل مبكر .ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها أثراً جوهريا ً على المنشـــأة في فترات التقرير الحالية أو المســـتقبلية وعلى معامﻼتها المســـتقبلية
المتوقعة.

١٨

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
.٢

أسس اﻹعداد )تتمة(
 ٤-٢تعديﻼت وأحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة من اﻻدارة اســتخدام اﻷحكام و التقديرات و اﻷفتراضــات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لﻺيرادات والتكاليف والموجودات
والمطلوبـات واﻹفصـــــاح عن المطلوبـات المحتملـة بتـاريخ التقرير .ومع ذلـك ،فـإن عـدم التـأكـد حول هـذه اﻻفتراضـــــات والتقـديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتـائج قـد
تتطلب تعديﻼً جوهريا ً على القيمة الدفترية لﻸصل أو اﻻلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.
ترية للموجودات
تســـــتنـد هـذه التقـديرات واﻻفتراضـــــات إلى الخبرة وعوامـل أخرى مختلفـة يعتقـد أنهـا معقولـة في ظـل هـذه الظروف وتســـــتخـدم للحكم على القيم الـدف ـ
والمطلوبات التي يصـعب الحصـول عليها من مصـادر أخرى بشـكل مباشـر .تتم مراجعة التقديرات واﻻفتراضـات اﻷسـاسـية بشـكل متواصـل .يتم إثبات التعديﻼت على
التقديرات المحاســبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المســتقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية
والمستقبلية.
تشـتمل اﻻفتراضـات الرئيسـية المتعلقة بالمسـتقبل والمصـادر الرئيسـية اﻷخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي ،والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي الى
إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خﻼل السنة المالية ،على ما يلي:
إثبات اﻹيرادات من مبيعات وحدات سكنية
تمارس المجموعة أحكامها في تحديد ما إذا كان التزام )التزامات( اﻷداء المتضــــمنة في العقود لبيع عقارات للتطوير والبيع قد تم الوفاء بها في نقطة زمنية معينة 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 استهﻼك تلك المنافع. أداء المجموعة يُنشئ أو يحسّن اﻷصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء اﻷصل أو تحسينه. أداء المجموعة ﻻ يُنشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حق واجب النفاذ في دفعات مقابل اﻷداء المنجز حتى تاريخه.عند استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المذكورة أعﻼه ،تقوم المجموعة بإثبات اﻹيرادات بمرور الوقت.
في السـنوات السـابقة  ،قامت المجموعة باﻻعتراف بمعامﻼت إيرادات في نقطة زمنية معينة وذلك عن مبيعاتها إلى صـندوق البﻼد مكة للضـيافة فيما يتعلق بــــــ ٩٠
وحدة سـكنية وبعد النظر في اﻻتفاقيات  ،تم التوصـل إلى أن اﻹيرادات يجب اﻻعتراف بها بمرور الوقت ،حيث كان للمجموعة الحق في اسـتﻼم دفعات عن أكثر من
 ٨٨وحدة من تلك الوحدات .كانت هناك بعض التعديﻼت فيما يتعلق بوحدتين ســـكنيتين مما أدى إلى عدم تمتع المجموعة بالحق في اســـتﻼم الدفعات وبالتالي ســـيتم
اﻻعتراف باﻹيرادات من هذه الترتيبات في نقطة زمنية معينة ،عندما تكون الوحدات متاحة لﻼستخدام المقصود منها .راجع إيضاح رقم .٣٦
أيضـا حك ًما في تحديد
عﻼوة على ذلك  ،احتوت معامﻼت المجموعة المتعلقة بإيرادات صـندوق البﻼد مكة للضـيافة على حق الرفض اﻷول .كما تمارس المجموعة
ً
وجود حق الرفض اﻷول ،إن وجد  ،والذي يمكن أن يؤدي إلى خيار شـراء جوهري وما إذا كان احتمال ممارسـة خيار الشـراء هذا من شـأنه أن يحول دون اﻻعتراف
باﻹيراد .قررت اﻹدارة أن وجود حق الرفض اﻷول لن يؤدي إلى خيار شـراء جوهري والذي من شـأنه أن يحول دون اﻻعتراف باﻹيراد .وهذا على أسـاس أنه على
الرغم من محدودية عمر الصــــندوق  ،يمكن تمديد عمر الصــــندوق من قبل مالكي الوحدات أو بدﻻً من ذلك  ،يمكن توزيع الموجودات في الصــــندوق على مالكي
الوحدات.
تحديد أسعار المعامﻼت
يتعين على المجموعة تحديد ســعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمﻼء  ،ويســتند ذلك إلى ســعر البيع المســتقل لكل وحدة .بلغ إجمالي ســعر المعاملة
للوحدات  ١،١٠٥مليون ﷼ سعودي.
ً
متغيرا في شـكل غرامات تأخير  ،والتي يتعين على المجموعة دفعها إذا لم يتم تسـليم الوحدات في
مقابﻼ
باﻹضـافة إلى سـعر البيع المسـتقل  ،يتضـمن عقد البيع أيضـً ا
ً
الوقت المحدد وفقًا للشـروط واﻷحكام التعاقدية .يتم تعديل غرامة التأخير هذه مقابل اﻹيرادات .في هذا الصـدد  ،تم اسـتخدام تقدير جوهري حيث لم تتمكن المجموعة
من تسـليم الوحدات في الوقت المناسـب وبالتالي تم تقدير تأثير غرامات التأخير باسـتخدام القيمة المتوقعة .عند تقييم مبلغ غرامات التأخير التي يجب اﻻعتراف بها في
تاريخ التقرير ،أصـدرت اﻹدارة حك ًما فيما يتعلق بتوقيت متى سـتكون الوحدات متاحة لﻼسـتعداد التشـغيلي للمشـتري ،وبالتالي لن تكون ملزمة بتسـديد هذه المدفوعات.
تتوقع اﻹدارة أن تكون الــ ـ  ٨٨وحدة باﻻضافة الى الوحدتين اﻻخرين متاحة لﻼستعداد التشغيلي بحلول أكتوبر  .٢٠٢١ونتيجة لذلك فإن غرامة التأخير المتوقعة هي
 ١٥٤٫٨مليون ﷼ سـعودي .إذا لم تكن الوحدات متوفرة بحلول التاريخ المتوقع وكان هناك تأخير آخر  ،فسـيكون من المسـتحق عن كل شـهر تأخير غرامة إضـافية
قدرها  ٣٫٧مليون ﷼ سعودي.
اﻻعتراف باﻻيراد بمرور الوقت
بلغ سعر المعاملة لـ  ٨٨وحدة مبلغ  ٨٨٦مليون ﷼ سعودي بعد خصم غرامات التأخير .بالنسبة للوحدات الـ  ، ٨٨استخدمت اﻹدارة طريقة نسبة اﻹنجاز باستخدام
التكاليف المقدرة لﻺتمام  ،لتحديد مقدار اﻹيرادات التي يجب اﻻعتراف بها بمرور الوقت .عند حســاب مبلغ اﻹيرادات التي ســيتم اﻻعتراف بها  ،نظرت اﻹدارة في
التقارير الواردة من مديري المشــروع المعنيين لتحديد نســبة اﻹنجاز .كانت طريقة تقدير نســبة اﻻنجاز المســتخدمة هي طريقة المدخﻼت  ،وكان أســاس تطبيق هذه
الطريقة هو التكاليف التي تكبدتها المجموعة بالنســبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة ﻻســتكمال الوفاء بالتزام اﻷداء .كما في  ٣١ديســمبر  ، ٢٠٢٠كانت نســبة اﻻنجاز
المقدرة لـــــ ـ  ٨٨وحدة  ، ٪٩٠٫١وســعر المعاملة ﻻلتزام اﻷداء المتبقي المراد اســتكماله هو  ٩٦٫٣مليون ﷼ ســعودي .تتوقع المجموعة اســتكمال التزامات اﻷداء
المتبقية فيما يتعلق بهذه الوحدات بحلول أكتوبر .٢٠٢١
اﻻعتراف باﻹيراد في نقطة زمنية معينة
بلغ ســعر المعاملة للوحدتين  ٧٥مليون ﷼ ســعودي .كما هو موضــح أعﻼه  ،كان هناك تعديل على عقد البيع اﻷصــلي فيما يتعلق بوحدتين ســكنيتين  ،مما أدى إلى
عدم تمتع المجموعة بالحق في استﻼم دفعات ،وبالتالي تم عكس اﻹيرادات المتعلقة بهذه الوحدات  ،وتفاصيل ذلك مذكورة في اﻹيضاح رقم  .٣٦وفقًا لشروط وأحكام
التعديل  ،يحتفظ المشــتري بســندين أمر يمكنه تنفيذهما والمطالبة باســترداد عن هذه الوحدات ،حتى عندما تكون كاملة .على هذا النحو  ،ﻻ تملك المجموعة حقًا حاليًا
في اســتﻼم دفعات عن هذه الوحدات وقد تم إثبات التزام عن الدفعة المقدمة التي تم اســتﻼمها عن هذه الوحدات .على هذا اﻷســاس  ،تعتبر اﻹدارة أن الســيطرة على
هذه الوحدات لن تنتقل إلى المشتري حتى انتهاء صﻼحية سندات اﻷمر وتسليم الوحدات إلى المشتري .من المتوقع أن يتم تسليم هذه الوحدات في أكتوبر .٢٠٢١
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)شركة مساهمة سعودية(
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أسس اﻹعداد )تتمة(
 ٤-٢تعديﻼت وأحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة )تتمة(
توحيد المنشآت المهيكلة
تقوم المجموعة بتوحيد صـندوق اﻹنماء العقاري بمكة )"الصـندوق"( بحكم قدرة المجموعة على السـيطرة على الصـندوق .يتمتع الصـندوق بعمر محدود وله غرض
محدد  ،حيث أن اﻷنشـطة مقيدة  ،والقرارات محددة بشـكل كبير على تصـميم المنشـأة  ،وتتميز برأس مال محدود وتم إنشـاؤه لتوفير السـيولة للمجموعة  ،وعلى هذا
النحو تم اعتبار أن الصندوق منشأة مهيكلة.
نظرا ﻷن الصندوق يعتبر منشأة مهيكلة  ،يتم تحديد قدرة المجموعة على التحكم في الصندوق من خﻼل تقييم القوة الناشئة عن الحقوق التعاقدية مع الصندوق وتحليل
ً
الغرض من الصندوق وتصميمه مع مراعاة العوامل التالية:
• الغرض والتصــميم :كا ن الغرض من المعاملة وهيكل الصــندوق هو تزويد المجموعة بالســيولة لتســوية اﻻلتزامات المســتحقة .تم تصــميم الصــندوق لتزويد مالكي
الوحدات بمعدل عائد ثابت على اســتثماراتهم ولن يســتفيد مالكو الوحدات من الزيادة في القيمة العادلة للعقارات .تســمح بعض الترتيبات التعاقدية  ،مثل حق
إعادة الشراء ،للمجموعة اﻻستمرار في اﻻستفادة من العقارات كما لو كانت تلك العقارات مملوكة لها.
• تقييم ماهية اﻷنشطة ذات الصلة .تم تحديد النشاط اﻷكثر صلة وهو إدارة القيمة المتبقية للموجودات الرئيسية.
• كيف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باﻷنشــطة ذات الصــلة .قامت المجموعة بتحليل الدليل على كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشــاط اﻷكثر صــلة وقدرتها الحالية
على إدارة النشـــاط اﻷكثر صـــلة بالشـــركة المســـتثمر فيها وفقًا ﻻحتياجات العمل المحددة )بما في ذلك أي قرارات قد تنشـــأ فقط في ظروف معينة( .حددت
المجموعة وجود خيار إعادة الشـــراء ]والذي عند ممارســـته خﻼل فترات معينة من اﻹيجار بســـعر محدد مســـبقًا[ يمنح المجموعة القدرة الحالية على توجيه
النشاط اﻷكثر صلة للصندوق.
• ما إذا كانت المجموعة معرضـة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشـاركتها مع الشـركة المسـتثمر فيها .اعتبرت المجموعة أن أكثر العوائد المتغيرة هي قدرة
المجموعة على شــراء العقارات بســعر ثابت .وبما أن القيمة العادلة للعقارات تزيد عن هذه القيمة  ،فإن هذا يوفر للمجموعة عوائد متغيرة كبيرة .عﻼوة على
متغيرا وإن لم يكن اﻷكثر أهمية.
ذلك  ،تحتفظ المجموعة حاليًا با ستثمار في وحدات الصندوق والتي من شأنها أيضًا أن توفر للمجموعة عائدًا
ً
• القدرة على اســتخدام نفوذ المجموعة على الشــركة المســتثمر فيها للتأثير على مبلغ عائدات المجموعة .كما هو مذكور أعﻼه  ،فإن المجموعة قادرة على ممارســة
خيار شراء العقارات بسعر ثابت  ،وبالتالي القدرة على استخراج القيمة من الصندوق من خﻼل ممارسة حق إعادة الشراء.
بالنظر إلى العقود المختلفة  ،تم النظر في حق إعادة الشــراء للموجوات المؤجرة على أنه تزويد للمجموعة بالقدرة على إدارة كل من القيمة المتبقية للموجودات وإلى
حد ما مخاطر اﻻئتمان المتعلقة بالعائدات المتغيرة من الصندوق.
تقييم صندوق البﻼد مكة للضيافة للتوحيد
ـتثمارا قدره  ٢٠مليون وحدة في صــندوق البﻼد مكة )"صــندوق البﻼد"( .تأســس الصــندوق في عام  ٢٠١٦وتم إجراء بعض المعامﻼت المتعلقة
تمتلك المجموعة اسـ ً
ببيع الوحدات السـ كنية مع صــندوق البﻼد .صــندوق البﻼد هو صــندوق عقاري ذو عمر محدود يبلغ  ١٠ســنوات .راجع إيضــاح رقم  ٩وايضــاح رقم  ٣٦لمزيد من
المعلومات حول المعامﻼت مع صندوق البﻼد.
يعتبر صـندوق البﻼد منشـأة مهيكلة من منظور المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية وقد يحتاج إلى النظر في توحيده .أخذت اﻹدارة في اﻻعتبار متطلبات المنشـأت
المهيكلة وطبقت حكما في تحديد ما إذا كان ينبغي توحيد صــندوق البﻼد .في حالة صــندوق البﻼد  ،ﻻ تمتلك المجموعة حق إعادة الشــراء ولكن مجرد حق الرفض
اﻷول ويمارس هذا الحق بالقيمة العادلة .هناك اتفاقيات تعاقدية أخرى مع صــــندوق البﻼد  ،لكن اﻹدارة قامت بتقييمها وقررت أنها ﻻ توفر صــــﻼحيات للمجموعة.
حاليًا  ،يدير صـندوق البﻼد مدير الصـندوق  ،شـركة البﻼد لﻼسـتثمار  ،ويمتلك مدير الصـندوق القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالوحدات المتبقية .ﻻ تتعرض
المجموعة لعائدات كبيرة متغيرة حيث أن أي إعادة شــراء تتم بالقيمة العادلة .عﻼوة على ذلك  ،فإن تعرض المجموعة من خﻼل الوحدات المحتفظ بها في صــندوق
البﻼد ﻻ يعتبر جوهريًا.
على هذا اﻷساس  ،لم يتم استيفاء متطلبات السيطرة حيث ﻻ يبدو أن المجموعة لديها قوة وﻻ عوائد متغيرة كبيرة.
تخصيص تكلفة اﻷراضي والبناء وموجودات البنية التحتية إلى العقارات التشغيلية
تمارس المجموعة حكما ً في تحديد أسـاس معقول لتخصـيص تكلفة اﻷراضـي والبناء وموجودات البنية التحتية للعقارات التشـغيلية لغرض تقييم اﻻنخفاض في القيمة.
ويشمل ذلك النظر في عوامل مثل طبيعة بنود موجودات البنية التحتية والمناطق المغطاة والمبنية باﻹضافة إلى القيم السوقية الخاصة بها.
اﻻنخفاض في القيمة عن الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اﻷخرى
يتطلب تحديد المجموعة للخســــائر اﻻئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اﻷخرى أخذ بعض العوامل المســــتقبلية بعين اﻻعتبار أثناء احتســــاب
احتمالية التعثر في السداد .وقد تختلف هذه التقديرات عن الظروف الفعلية.
حددت المجموعة معدل نمو الناتج المح لي اﻹجمالي باعتباره العامل اﻻقتصــادي الكلي اﻷكثر صــلة بالمعلومات التطلعية التي من شــأنها التأثير على مخاطر اﻻئتمان
للعمﻼء ،وبنا ًء عليه عدلت معدﻻت الخسارة التاريخية بنا ًء على التغييرات المتوقعة في هذا العامل باستخدام سيناريوهات مختلفة.
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أسس اﻹعداد )تتمة(
 ٤-٢تعديﻼت وأحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة )تتمة(
انخفاض في قيمة الموجودات غير مالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشــــرات على اﻻنخفاض في قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير .يتم اختبار الموجودات غير المالية
لتحديد اﻻنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشــرات على أن القيم الدفترية قد ﻻ تكون قابلة لﻼســترداد .ولتحديد القيمة القابلة لﻼســترداد ،تســتخدم اﻹدارة القيمة
العادلة باستخدام نهج السوق ونهج قيمة اﻻستخدام.
خﻼل العام الحالي  ،تم تحديد وجود مؤشــــرات تدل على وجود انخفاض في القيمة  ،وبالتالي تم إجراء تقييم تفصــــيلي لﻼنخفاض في القيمة .راجع إيضــــاح رقم ٦
للحصول على تفاصيل حول اختبار انخفاض القيمة.
اﻷعمار اﻹنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات اﻻستثمارية
تحدد المجموعة اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة للممتلكات والمصـنع والمعدات والموجودات غير الملموسـة والعقارات اﻻسـتثمارية بغرض احتسـاب اﻻسـتهﻼك واﻹطفاء.
ويتم تحديد هذا التقدير بعد اﻷخذ باﻻعتبار اﻻسـتخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي .تقوم اﻹدارة بمراجعة اﻷعمار اﻹنتاجية والقيمة المتبقية وطريقة احتسـاب
اﻻستهﻼك واﻹطفاء بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة اﻻستهﻼك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع اﻻقتصادية من هذه الموجودات.
تقدير صافي تعديل القيمة القابلة للتحقق من العقارات للتطوير والبيع
تظهر العقارات للتطوير بالتكلفة أو صـافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل صـافي القيمة القابلة للتحقق سـعر البيع في سـياق اﻷعمال اﻻعتيادية ناقصـا ً التكلفة
المقدرة لﻺتمام والتكلفة المقدرة لتنفيذ عملية البيع.
يتم تقييم صــافي القيمة القابلة للتحقق من خﻼل الرجوع إلى ظروف الســوق والطريقة المســتقبلية المخططة لﻼســتبعاد والقيمة القابلة لﻼســترداد للعقارات في تاريخ
التقرير وفقا ً للطريقة المخططة لﻼستبعاد .ويتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخليا ً من قبل المجموعة على ضوء معامﻼت السوق اﻷخيرة.
يتم تقييم سـعر البيع المقدر لقطع اﻷراضـي بالرجوع ﻷسـعار السـوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق في الموقع والمسـاحة والحالة قيد التطوير
والجودة .يتم خصم التكاليف المقدرة ﻹتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقق.
راجع اﻹيضاح رقم  ١٢لﻼطﻼع على منهجية التقييم والمدخﻼت الهامة.
تقييم الترتيبات المشتركة
توصـلت المجموعة إلى أن اﻻسـتثمار في شـركة تبريد المنطقة المركزية هو مشـروع مشـترك .تمارس المجموعة حكما ً في تقييمها للترتيبات المشـتركة وما إذا كان
ينبغي تصـنيف اسـتثمار المجموعة في هذه الترتيبات كعملية مشـتركة أو مشـروع مشـترك .عند ممارسـة هذه الحكم ،تأخذ المجموعة في اﻻعتبار ما إذا كانت الشـركة
المســـتثمر فيها منشـــأة قانونيًة منفصـــلة وما إذا كانت شـــروط الترتيب التعاقدي بين أطراف الترتيب المشـــترك تحدد أن لﻸطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات
أيضـا ما إذا كان الترتيب ينشـئ تخصـيصـا ً لﻺيرادات والمصـروفات على أسـاس اﻷداء ذو الصـلة لكل طرف في
المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب .تنظر المجموعة
ً
الترتيب المشترك ،وما إذا قام أطراف الترتيب المشترك بتقديم أي ضمانات للحقوق واﻻلتزامات كمشروعات مشتركة ﻷطراف الترتيب المشترك.
اﻻستمرارية
تمارس المجموعة حكما ً في تقييم قدرتها على اﻻستمرار في أعمالها .راجع اﻹيضاح رقم  ١لمعرفة التفاصيل.
تقدير الزكاة
كما هو مذكور  ،في إيضــاح  ٢٢حول الزكاة المســتحقة الدفع  ،تلقت المجموعة ربط زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى  ٢٠١٨بما يقارب  ٤٧٧مليون ﷼
ض د التقييمات المفتوحة .عند تحديد
سـعودي وتم تسـجيل زكاة مسـتحقة الدفع بنا ًء على الربط المسـتلم بقيمة  ٦٨مليون ﷼ سـعودي .قامت المجموعة برفع اسـتئناف ـ
المبلغ المستحق الدفع للهيئة العامة للزكاة والدخل  ،قامت المجموعة بتطبيق أحكامها وتفسيرها لمتطلبات الهيئة ﻻحتساب الزكاة.

.٣

أسس التوحيد
تتكون هـذه القوائم المـاليـة الموحـدة من قـائمـة المركز المـالي الموحـد ،قـائمـة الربح أو الخســـــارة والـدخـل الشـــــامـل اﻵخر الموحـدة ،قـائمـة التغيرات في حقوق الملكيـة
الموحدة ،قائمة التدفقات النقدية الموحدة واﻹيضــاحات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،وتشــمل الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الشــركة والشــركات
التابعة لها ،كما هو مبين في اﻹيضــاح رقم  . ١يشــار إلى الشــركة والشــركات التابعة لها مجتمعين باســم "المجموعة" .الشــركات التابعة هي الشــركات التي تســيطر
عليها المجموعة .تســيطر المجموعة على منشــأة عندما تتعرض ،أو يكون لديها حقوق في ،عوائد متغيرة من مشــاركتها مع المنشــأة ولديها القدرة على التأثير على
تلك العوائد من خﻼل سـيطرتها على المنشـأة .يتم توحيد الشـركات التابعة من تاريخ بدء السـيطرة حتى تاريخ توقف السـيطرة .تقوم المجموعة بالمحاسـبة عن عمليات
تجميع المنشــآت باســتخدام طريقة اﻻســتحواذ عند انتقال الســيطرة إلى المجموعة .يتم قياس المقابل المحول في عملية اﻻســتحواذ بشــكل عام بالقيمة العادلة ،وكذلك
صـافي الموجودات المقتناة والقيمة العادلة لحصـة حقوق الملكية الموجودة مسـبقًا في الشـركة التابعة .يتم تسـجيل الزيادة في تكلفة اﻻسـتحواذ ومبلغ الحصـص غير
المســيطرة عن القيمة العادلة لصــافي الموجودات المقتناة كشــهرة في قائمة المركز المالي الموحد .يتم قياس الحصــص غير المســيطرة بحصــتها النســبية في صــافي
للحصص المملوكة سـابقا ً للشـركة
ـ
الموجودات المقتناة للشـركة كما في تاريخ اﻻسـتحواذ .إذا تحقق تجميع المنشـآت على مراحل ،فإن القيمة الدفترية بتاريخ اﻻسـتحواذ
المسـتحوذة في الشـركة المسـتحوذ عليها تتم إعادة قياسـها بالقيمة العادلة في تاريخ اﻻسـتحواذ .وأي أرباح أو خسـائر ناشـئة من إعادة القياس يتم إثباتها في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة .يتم استبعاد المعامﻼت واﻷرصدة بين شركات المجموعة واﻹيرادات والمصاريف غير المحققة الناتجة عن المعامﻼت بين شركات المجموعة.
يتم توفيق السـياسـات المحاسـبية للشـركات التابعة ،إذا دعت الحاجة ،للتأكد من اتسـاقها مع السـياسـات المحاسـبية المعتمدة لدى المجموعة .لدى الشـركة والشـركات
التابعة لها نفس فترات التقارير.

٢١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
.٣

أسس التوحيد )تتمة(
توحيد المنشأت المهيكلة
المنشـأت المهيكلة هي منشـأت مصـممة بحيث ﻻ تكون حقوق التصـويت أو الحقوق المماثلة هي العامل المهيمن في تحديد من يتحكم في المنشـأة  ،مثل عندما تتعلق
أي حقوق تصــويت بالمهام اﻹدارية فقط ويتم توجيه اﻷنشــطة ذات الصــلة عن طريق الترتيبات التعاقدية " عادة ما يكون لهذه المنشــأت أنشــطة مقيدة  ،ولها هدف
ضيق ومحدد جيدًا  ،مثل:
• لتكوين هيكل محدد )على سبيل المثال  ،عقد إيجار يتسم بالكفاءة الضريبية( ؛
• ﻷداء أنشطة البحث والتطوير .أو
• لتوفير مصـدر لرأس المال أو التمويل لمنشـأة ما أو لتوفير فرص اﻻسـتثمار للمسـتثمرين عن طريق تمرير المخاطر والمنافع المرتبطة بموجودات المنشـأة المهيكلة
إلى المستثمرين.
• رأس مال محدود )أي أن نسبة حقوق الملكية "الحقيقية" صغيرة جدًا لدعم اﻷنشطة الكلية للمنشأة المهيكلة بدون دعم مالي ثانوي(.
• التمويل على شكل أدوات متعددة مرتبطة تعاقديًا بال مستثمرين والتي تخلق تركيزات لمخاطر اﻻئتمان أو مخاطر أخرى )شرائح(.
المعيار الرئيسـي في تحديد ما إذا كانت المنشـأة منشـأة مهيكلة هو ما إذا كانت حقوق التصـويت أو الحقوق المماثلة هي المهيمنة  ،بحيث تنقل صـﻼحيات اتخاذ القرار
الجوهرية  ،أو ما إذا كانت الصــﻼحيات الموضــوعية قد تم تحديدها من خﻼل الشــروط التعاقدية )على ســبيل المثال  ،ترتيب "القيادة اﻵلية"( .عندما تكون حقوق
التصويت هي العامل المهيمن في سلطات اتخاذ القرار بمنشأة ما  ،فإن هذة المنشأة ليست منشأة مهيكلة.
ﻻ يتم إقرار توحيد المنشــأت المهيكلة من خﻼل الملكية القانونية فقط .المعيار الرئيســي لتحديد ما إذا كان يجب على المســتثمر توحيد منشــأة مهيكلة هو ما إذا كان
المسـتثمر يتحكم في هذة المنشـأة المهيكلة .تنص المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية على أن "المسـتثمر يتحكم في الشـركة المسـتثمر فيها عندما يتعرض المسـتثمر
 ،أو لديه حقوق  ،في عوائد متغيرة من مشـاركته مع الشـركة المسـتثمر فيها ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خﻼل سـلطته على الشـركة المسـتثمر فيها".
ينطبق هذا التعريف على جميع المنشــــأت  ،بما في ذلك المنشــــأت المهيكلة .الفرق مع المنشــــأت المهيكلة هو أنه  ،في كثير من اﻷحيان  ،ســــلطات اتخاذ القرار
الموضـوعية العادية )مثل حقوق التصـويت( ليسـت هي الوسـائل التي يتم من خﻼلها التحكم في الشـركة المسـتثمر فيها .بدﻻ من ذلك  ،يتم توجيه اﻷنشـطة ذات الصـلة
عن طريق العقود .إذا تم إبرام هذه العقود بإحكـام  ،فقـد يبـدو مبـدئيـًا أنه ليس لدى أي من اﻷطراف ســـــلطـة على المنشـــــأة المهيكلـة .نتيجـة لذلك  ،يلزم إجراء تحليـل
إضافي للتأكد من الطرف الذي يتحكم في المنشأة المهيكلة.
على هذا النحو  ،يجب مراعاة فهم الغرض من المنشــأة وتصــميمها والنظر في اﻷمور التالية عند تقييم من لديه القدرة على توجيه اﻷنشــطة ذات الصــلة بالمنشــأة
المهيكلة:
• المشاركة في ،و القرارات المتخذة عند إنشاء المنشأة المهيكلة كجزء من تصميم المنشأة المهيكلة.
• الترتيبات التعاقدية الموضوعة عند إنشاء المنشأة المهيكلة.
• حقوق توجيه اﻷنشطة ذات الصلة للمنشأة المهيكلة التي ﻻ يتم تفعيلها إﻻ عند وقوع أحداث معينة.
• اﻻلتزام بضمان أن المنشأة المهيكلة تعمل على النحو المصمم.
على وجه الخصــــوص  ،يجب النظر بعناية في حقوق اتخاذ القرار التي تســــري فقط عند ظهور ظروف معينة أو وقوع أحداث يجب أخذها في اﻻعتبار عند تقييم
الســيطرة .يمكن للمســتثمر الذي يتمتع بهذه الحقوق أن يكون له ســلطة على المنشــأة المهيكلة  ،حتى لو لم تظهر تلك الظروف بعد  ،حيث تمنح الحقوق للمســتثمر
القدرة العملية على توجيه اﻷنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها.
معيار رئيســـي آخر في المنشـــأت المهيكلة هو فهم العوائد المتغيرة .ينبغي النظر إلى العوائد المتغيرة بشـــكل أكبر وقد تشـــمل العوائد من أرباح اﻷســـهم والرســـوم
أيضـا المنافع والمخاطر التشـغيلية .لمزيد من
والمزايا الضـريبية إلى وفورات الحجم والتكاليف .لذلك ﻻ يغطي التحليل المنافع والمخاطر المالية فحسـب  ،بل يشـمل
ً
اﻹرشادات حول التباين.
إذا كانت المجموعة لديها القدرة على توجيه اﻷنشــطة ذات الصــلة  ،وتتعرض للعوائد المتغيرة من مشــاركتها مع الشــركة المســتثمر فيها ولديها القدرة على التأثير
على تلك العوائد من خﻼل سلطتها على الشركة المستثمر فيها  ،يتم توحيد المنشأة المهيكلة.

.٤

العملة الوظيفية وعملة العرض
هذه القوائم المالية الموحدة معروضــة بال﷼ الســعودي ،وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف ،ما لم ينص على
خﻼف ذلك.

٢٢

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

.٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
أهم السـياسـات المحاسـبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه .تم تطبيق هذه السـياسـات بشـكل منتظم على جميع الفترات
المعروضة ،ما لم يذكر غير ذلك.
١-٥

)أ(

مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية

الشركات التابعة

تتضـمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشـركة وشـركاتها التابعة لجميع الفترات المعروضـة .تتحقق السـيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في
الحصـول على العوائد المتغيرة من خﻼل مشـاركتها في الشـركة المسـتثمر فيها ولديها القدرة على اﻷثر على هذه العوائد من خﻼل سـلطتها على الشـركة المسـتثمر
فيها .وتسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة على وجه التحديد:
•
•
•

السلطة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه اﻷنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها(.
التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خﻼل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها لﻸثر على عوائدها.

وبشـــكل عام هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصـــويت تؤدي إلى ســـيطرة .لدعم هذا اﻻفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصـــويت أو
حقوق مماثلة في الشـركة المسـتثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اﻻعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصـلة عند تقييم ما إذا كان لها سـلطة على شـركة مسـتثمر فيها،
بما في ذلك:
•
•
•

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اﻵخرين في الشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية اﻷخرى
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سـيطرتها على الشـركة المسـتثمر فيها عندما تشـير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصـر واحد أو أكثر من العناصـر
الثﻼثة لتقييم الســيطرة .يبدأ توحيد الشــركة التابعة عندما تحصــل المجموعة على حق الســيطرة على الشــركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة الســيطرة على
الشــركة التابعة .إن الموجودات والمطلوبات واﻹيرادات والمصــاريف الخاصــة بالشــركة التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خﻼل الســنة يتم إدراجها في القوائم
المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.
يعود الربح أو الخســارة وكل من مكونات الدخل الشــامل اﻵخر إلى حملة حقوق الملكية في الشــركة اﻷم للمجموعة وإلى أصــحاب الحصــص غير المســيطرة ،حتى
وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصـحاب الحصـص غير المسـيطرة .وعند الضـرورة ،يتم إجراء تعديﻼت على القوائم المالية للشـركات التابعة وذلك حتى
تتماشـى سـياسـاتها المحاسـبية مع تلك المسـتخدمة من قبل المجموعة .يتم اسـتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واﻹيرادات والمصـاريف بين شـركات
المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامﻼت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.
يتم المحاســبة عن التغير في حصــة الملكية في شــركة تابعة دون فقدان الســيطرة كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة الســيطرة على الشــركة التابعة ،تقوم بما
يلي:
•
•
•
•
•
•
•

تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.
تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.
تستبعد فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم.
تثبت القيمة العادلة ﻷي استثمار محتفظ به.
تثبت أي فائض في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.
تتم إعادة تصــنيف حصــة الشــركة اﻷم في المكونات المثبتة ســابقا ً في الربح أو الخســارة أو اﻷرباح المبقاة ،حســبما هو مناســب ومطلوب عند قيام المجموعة
باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العﻼقة بشكل مباشر.

المعامﻼت المستبعدة عند التوحيد
يتم اسـتبعاد اﻷرصـدة والمعامﻼت وأي إيرادات ومصـاريف غير محققة ناتجة عن المعامﻼت بين شـركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .يتم اسـتبعاد
اﻷرباح غير المحققة الناتجة من المعامﻼت مع الشـركات المسـتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل اﻻسـتثمار إلى مسـتوى حصـة المجموعة في الشـركة المسـتثمر
فيها.
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد اﻷرباح غير المحققة ،ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على اﻻنخفاض في القيمة.

٢٣

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
١-٥

مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية )تتمة(

)ب( ترتيبات مشتركة
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ١١الترتيبات المشـتركة" ،يتم تصـنيف اﻻسـتثمارات في الترتيبات المشـتركة كعمليات مشـتركة أو كمشـاريع مشـتركة.
يتوقف ذلك على الحقوق واﻻلتزامات التعاقدية لكل مستثمر بغض النظر عن الشكل القانوني للترتيب المشترك.
عمليات مشتركة
تقوم المجموعة بإثبات حقها المباشــر في الموجودات والمطلوبات واﻹيرادات والمصــاريف للعمليات المشــتركة فضــﻼً عن حصــتها في أي موجودات ومطلوبات
وإيرادات ومصاريف متكبدة أو محتفظ بها بشكل مشترك.
مشاريع مشتركة
يتم احتســاب الحصــص في المشــاريع المشــتركة باســتخدام طريقة حقوق الملكية )انظر )ج( أدناه( بعد اﻹثبات المبدئي للحصــص بالتكلفة في قائمة المركز المالي
الموحدة.

)ج( طريقة حقوق الملكية
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية المحاسـبية ،يتم إثبات اﻻسـتثمارات مبدئيا ً بالتكلفة ،ويتم تعديلهــــــــــــا بعد ذلك ﻹثبات حصـة المجموعة من اﻷرباح أو الخسـائر الﻼحقة
لﻼسـتحواذ من الشـركة المسـتثمر فيها في الربح أو الخسـارة ،وحصـة المجموعة من حركات الدخل الشـامل اﻵخر للشـركة المسـتثمر فيها في الدخل الشـامل اﻵخر .يتم
إثبات توزيعات اﻷرباح المستلمة أو المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لﻼستثمار.
عندما تكون حصـة المجموعة من خسـائر اﻻسـتثمار المحتسـب بطريقة حقوق الملكية مسـاوية لحصـتها في المنشـأة أو زائدة عنها ،بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى
طويلة اﻷجل وغير مضمونة ،فإن المجموعة ﻻ تحتسب أي خسائر أخرى ،إﻻ إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت مدفوعات بالنيابة عن المنشأة اﻷخرى.
يتم اســتبعاد اﻷرباح غير المحققة من المعامﻼت بين المجموعة وشــركاته الزميلة ومشــروعها المشــترك بقدر حصــة المجموعة في هذه المنشــآت .كما يتم حذف
المحول .لقد تم تعديل السـياسـات المحاسـبية للمنشـآت المسـتثمر فيها والمحتسـبة
الخسـائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليﻼً على وجود انخفاض في قيمة اﻷصـل
ّ
وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
يتم اختبار القيمة الدفترية لﻼستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية فيما يتعلق باﻻنخفاض في قيمتها وفقا ً للسياسة المبينة باﻹيضاح .٧-٥

)د( التغيرات في حصص الملكية
تُعامل المجموعة المعامﻼت ذات الحصـــص غير المســـيطرة التي ﻻ ينتج عنها فقدان الســـيطرة كمعامﻼت مع حملة حقوق الملكية في المجموعة .يؤدي التغير في
حصــة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصــص المســيطرة وغير المســيطرة ،بحيث يعكس حصــصــهم في الشــركة التابعة .يتم إثبات أي فرق بين قيمة
التعديل على الحصص غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة إلى ُم ّﻼك الشركة.
عندما تتوقف المجموعة عن توحيد اﻻســتثمار أو احتســابه بطريقة حقوق الملكية بســبب فقدان الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو اﻷثر الجوهري ،فإن أي حقوق
محتفظ بها في المنشــأة يُعاد قياســها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضــمن قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اﻵخر الموحدة .وتصــبح هذه
القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ﻷغراض اﻻحتسـاب الﻼحق للحقوق المحتفظ بها باعتبارها شـركة زميلة أو مشـروع مشـترك أو أصـل مالي .وباﻹضـافة إلى
ذلك ،يتم احتسـاب أي مبالغ سـبق إثباتها في الدخل الشـامل اﻵخر فيما يتعلق بتلك المنشـأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشـرة باسـتبعاد الموجودات أو المطلوبات
ذات الصلة .وقد يعني هذا أن يُعاد تصنيف المبالغ المثبتة سابقا ً في الدخل الشامل اﻵخر إلى الربح أو الخسارة.
إذا تم تخفيض حصـة الملكية في المشـروع المشـترك أو الشـركة الزميلة مع اﻻحتفاظ بالسـيطرة المشـتركة أو النفوذ الجوهري ،فﻼ يُعاد تصـنيف إﻻ الحصـة المتناسـبة
من المبالغ التي سبق إثباتها في الدخل الشامل اﻵخر إلى الربح أو الخسارة عند اﻻقتضاء.
٢-٥

العمﻼت اﻷجنبية

)(١

العملة الوظيفية وعملة العرض

تقاس البنود المتضــمنة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باســتخدام عملة البيئة اﻻقتصــادية الرئيســية التي تعمل فيها الشــركة )"العملة الوظيفية"( .تعرض هذه
القوائم المالية بال﷼ السعودي ،وهو العملة الوظيفية لجميع منشآت المجموعة.
)(٢

معامﻼت وأرصدة

يتم تسـجيل المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية مبدئيا من قبل المجموعة بالعملة الوظيفية وفقا ً ﻷسـعار الصـرف الفوري السـائد في التاريخ الذي تكون فيه المعاملة مؤهلة
ﻹثباتها ﻷول مرة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا ﻷسعار الصرف الفوري السائد في تاريخ التقرير.
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسـوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة الخاصـة بالمجموعة .يتم تحويل البنود غير
النقدية التي يتم قياسـها وفقا ً للتكلفة التاريخية بالعملة اﻷجنبية باسـتخدام أسـعار الصـرف في تواريخ المعامﻼت اﻷولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسـها
بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.

٢٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٣-٥

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أســـاس تصـــنيفها إلى متداولة وغير متداولة .تعتبر الموجودات متداولة في إحدى
الحاﻻت التالية:
●
●
●
●

يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهﻼكها في دورة التشغيل العادية.
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي للمتاجرة.
يتوقع تحقيقها في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.
تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعا ً استبدالها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة ﻻ تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

وتصنف المجموعة جميع الموجودات اﻷخرى باعتبارها غير متداولة .وتعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاﻻت التالية:
●
●
●
●
٤-٥

يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ﻷغراض المتاجرة.
يستحق تسويتها خﻼل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
شهرا بعد فترة التقرير.
في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية اﻻلتزام لمدة ﻻ تقل عن اثني عشر
ً
ممتلكات ومصنع ومعدات

يتم إثبات الممتلكات والمصـنع والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع اﻻقتصـادية المسـتقبلية المرتبطة بالممتلكات والمصـنع والمعدات
إلى المجموعة ،وإذا أمكن تحديد تكلفة اﻷصـل بشـكل يعتمد عليه .يتم إثبات الممتلكات والمصـنع والمعدات وقياسـها مبدئيًا بالتكلفة .تشـتمل التكلفة على القيمة العادلة
للمقابل المدفوع ﻻقتناء اﻷصل )بالصافي من الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرةً ،مثل تكاليف تجهيز الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب
واﻷتعاب المهنية ذات العﻼقة والتكلفة المتوقعة لفك اﻷصل وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص(.
في حـال كـانـت أجزاء الممتلكـات والمصـــــنع والمعـدات ذات تكلفـة جوهريـة مقـارنـة بمجموع تكـاليف البنـد وكـانـت هـذه اﻷجزاء ذات عمر إنتـاجي مختلف عن اﻷجزاء
اﻷخرى ،تقوم المجموعة بإثبات هذه اﻷجزاء كموجودات فردية ويتم استهﻼكها وفقا ً لذلك.
تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصـــنع والمعدات .بعد إثباتها كموجودات ،يظهر بند من الممتلكات والمصـــنع والمعدات كتكلفة
صا أي استهﻼك متراكم وخسائر اﻻنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
ناق ً
يتم إثبات تكلفة اســتبدال جزء من بند الممتلكات والمصــنع والمعدّات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصــادية مســتقبلية
ضــمن ذلك البند وتقاس تكلفتها بشــكل موثوق به .يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء المســتبدل .يتم إثبات تكاليف خدمات الصــيانة اليومية للممتلكات والمصــنع
والمعدّات ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يمثل اﻻسـتهﻼك مخصـصـا ً منتظما ً للقيمة القابلة لﻼسـتهﻼك ﻷصـل ما على مدى عمره اﻹنتاجي .تمثل القيمة القابلة لﻼسـتهﻼك تكلفة اﻷصـل أو القيمة اﻷخرى البديلة
للتكلفة ناقصا ً قيمتها المتبقية.
يتم إثبات اﻻســتهﻼك في الربح أو الخســارة على أســاس القســط الثابت على مدى اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات والمصــنع والمعدات .ﻻ يتم
استهﻼك اﻷراضي واﻷعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
فيما يلي اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقارنة:
عدد السنوات
●
●
●
●
●
●

٨٥
٣٠
٨٥ – ١٠
١٢ - ١٠
٨٥ – ٢٠
٨–٤

مبنى
نظام تبريد المنطقة المركزية
معدات
أثاث وتجهيزات
موجودات البنية التحتية
موجودات أخرى

يتم فحص طرق اﻻستهﻼك واﻷعمار اﻹنتاجية والقيم المتبقية سنويا ً على اﻷقل ويتم تعديلها بعد ذلك بأثر مستقبلي ،إذا تطلب اﻷمر.
يتم تخفيض قيمة اﻷصل الدفترية إلى قيمته القابلة لﻼسترداد في الحال عندما تتجاوز القيمة الدفترية لﻸصل قيمته القابلة لﻼسترداد المتوقعة.
يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمعدات عندما يتم اسـتبعادها أو عند ما ﻻ يتوقع أن ينتج عن اسـتخدامها أو اسـتبعادها أي منافع اقتصـادية مسـتقبلية .يتم تحديد اﻷرباح أو
الخسـائر الناتجة عن اﻻسـتبعاد بمقارنة المتحصـﻼت مع القيمة الدفترية .وتدرج في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة ضـمن "إيرادات أخرى،
بالصافي" عند إلغاء إثبات البند.
تتم رســملة الموجودات قيد اﻹنشــاء أو التطوير ضــمن حســاب اﻷعمال الرأســمالية قيد التنفيذ .يتم تحويل اﻷصــل قيد اﻹنشــاء أو التطوير إلى الفئة المناســبة ضــمن
الممتلكات والمصــنع والمعدّات أو الموجودات غير الملموســة )حســب طبيعة المشــروع( وذلك عند إيصــال اﻷصــل إلى موقعه و /أو حالته الﻼزمة لﻼســتخدام على
الوجه المقصود منه من قبل اﻹدارة.

٢٥

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٤-٥

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

تتمثل تكلفة أي بند من بنود اﻷعمال الرأســمالية قيد التنفيذ من ســعر شــرائها وتكلفة اﻹنشــاء  /التطوير وأية تكاليف أخرى عائدة مباشــرة إلى تكاليف اﻹنشــاء أو
ناقصـا أي انخفاض قيمة مثبت .ﻻ تتعرض اﻷعمال
اﻻسـتحواذ على بند ما على النحو المقصـود منه من قبل اﻹدارة .يتم قياس اﻷعمال الرأسـمالية قيد التنفيذ بالتكلفة
ً
الرأســـمالية قيد التنفيذ لﻼســـتهﻼك .يبدأ اﻻسـ ـ تهﻼك فقط عندما يمكن اســـتخدام الموجودات على النحو المقصـــود منها من قبل اﻹدارة ،ويتم عندها تحويلها إلى فئة
الموجودات المناسبة.
تشـمل الممتلكات والمصـنع والمعدات موجودات البنية التحتية مثل المسـارات والطرق وأنظمة الصـرف الصـحي وإمدادات المياه وأعمدة اﻹنارة وما إلى ذلك ،والتي
ﻻ تولد عادة ً تدفقات نقدية مستقلة عن الخصائص التشغيلية للمجموعة.
٥-٥

موجودات غير ملموسة

تشـــتمل الموجودات غير الملموســـة على تراخيص برمجيات للحاســـب اﻵلي ذات اﻷعمار اﻹنتاجية المحددة ،ويتم إطفاؤها على مدى عمرها اﻹنتاجي على أســـاس
القســــط الثابت .ويتم اختبار هذه الموجودات لتحري تعرضــــها لﻼنخفاض في القيمة حيثما يكون هناك مؤشــــر على احتمال تعرض الموجودات غير الملموســــة
لﻼنخفـاض في القيمـة .يتم فحص فترة وطريقـة اﻹطفـاء لﻸصـــــل غير الملموس ذي العمر اﻹنتـاجي غير المحـدد في نهـايـة كـل فترة تقرير .يُعـامـل أي تغير في العمر
اﻹنتاجي التقديري أو النمط المتوقع ﻻستهﻼك المنافع اﻻقتصادية كتغير في التقديرات المحاسبية.
تتم مراجعة العمر اﻹنتاجي لﻸصـــل غير الملموس في نهاية كل فترة تقرير على اﻷقل .يتم إثبات مصـــروف إطفاء الموجودات غير الملموســـة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
تقاس اﻷرباح أو الخســائر الناتجة عن اســتبعاد الموجودات غير الملموســة بالفرق بين صــافي متحصــﻼت اﻻســتبعاد والقيمة الدفترية للموجودات ،وتثبت في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة عند استبعاد تلك الموجودات.
اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة هي  ٤سنوات.
٦-٥

عقارات استثمارية

يتم تصـــنيف الممتلكات المحتفظ بها لغرض تحقيق عائدات طويلة اﻷجل من تأجيرها أو لغرض تحقيق مكاســـب رأســـمالية أو لﻼثنين معا وكذلك تلك المحتفظ بها
لﻼسـتخدام المسـتقبلي غير المحدد ولكن ليس للبيع في سـياق العمل اﻻعتيادي ،والتي ﻻ تسـتخدمها المجموعة ،كعقارات اسـتثمارية .تشـتمل العقارات اﻻسـتثمارية على
ومبان ومعدات وتجهيزات وتركيبات ومعدات المكاتب واﻷثاث والتي تعتبر جز ًءا من المباني .تشـمل العقارات اﻻسـتثمارية أيضـً ا العقارات التي يتم إنشـاؤها
أراض
ٍ
ٍ
أو تطويرها لﻼســـتخدام المســـتقبلي كعقار اســـتثماري .يتم قياس العقارات اﻻســـتثمارية بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصـــلة وتكاليف اﻻقتراض عند
اﻻقتضاء.
يتم إدراج العقارات اﻻسـتثمارية بالتكلفة ،بعد خصـم اﻻستهﻼك المتراكم ،باستثناء العقارات تحت اﻹنشاء المدرجة بالتكلفة .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلى
اﻻسـتحواذ على الموجودات .تدرج التكاليف الﻼحقة ضـمن القيمة الدفترية لﻸصـل أو يتم إثباتها كأصـل منفصـل ،حسـب الضرورة ،عندما يكون من المحتمل أن تتدفق
إلى المجموعة منافع اقتصــادية مســتقبلية مرتبطة باﻷصــل ويكون باﻹمكان قياس تكلفة هذا اﻷصــل بشــك ٍل موثوق .يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء المســتبدل.
تتضـمن اﻷعمال الرأسـمالية قيد التنفيذ أعمال البناء في مشـروع المجموعة بما في ذلك اﻻسـتشـارات والهدم وتسـوية الموقع وقطع الصـخور واﻹشـراف وأعمال البناء
والتكاليف اﻷخرى المرتبطة بإمكانية نقل الموجودات إلى الموقع واﻻستعداد للعمل للغرض المقصود.
يتم قياس العقارات اﻻســتثمارية التي يتم الحصــول عليها من خﻼل عقد إيجار مبدئيًا بمبلغ التزام اﻹيجار المعدل وأي مدفوعات إيجار يتم ســدادها في أو قبل تاريخ
صـا أي حوافز إيجار مســتلمة( وأي تكاليف مباشــرة مبدئية يتم تكبدها من قبل المجموعة وتقدير للتكاليف التي يتحملها المســتأجر في تفكيك وإزالة اﻷصــل
البدء )ناق ً
اﻷساسي واستعادة الموقع الذي يقع عليه أو استعادة اﻷصل اﻷساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اﻹيجار.
يت م عرض موجودات حق اﻻستخدام التي تفي بتعريف العقارات اﻻستثمارية ضمن العقارات اﻻستثمارية .راجع اﻹيضاح رقم  ٩-٥للقياس المبدئي والﻼحق.
تصـــنف العقارات اﻻســـتثمارية على أنها "محتفظ بها للبيع" عندما يكون من المتوقع اســـترداد القيمة الدفترية بشـــكل رئيســـي من خﻼل البيع وليس اﻻســـتمرار في
اﻻســتخدام .لتتحقق هذه الحالة ،يجب أن تكون العقارات متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية وهو أمر خاضــع فقط لشــروط معتادة متعارف عليها لبيعها كما يجب
أن يكون بيعها محتمﻼً جداً.
عندما يتم بيع العقارات اﻻسـتثمارية ،لن يتم إثبات أي إيرادات وتكاليف مباشـرة  /تشـغيلية لبيع العقارات اﻻسـتثمارية .يتم إثبات أي ربح أو خسـارة من اسـتبعاد بيع
العقارات اﻻستثمارية )المحتسب بالفرق بين صافي متحصﻼت اﻻستبعاد والقيمة الدفترية( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
يحمل اسـتهﻼك الموجودات ع لى قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة باسـتخدام طريقة القسـط الثابت لتوزيع تكاليفها على مدى أعمارها اﻹنتاجية
المقدرة على النحو التالي:
عدد السنوات
●
●
●

٨٥
٢٠ - ١٦
٨٥ - ٢٠

مبان
معدات
موجودات البنية التحتية

٢٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٦-٥

عقارات استثمارية )تتمة(

تحدد أرباح وخسائر اﻻستبعادات بمقارنة المتحصﻼت مع القيم الدفترية ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
ﻻ يتم إدراج التكاليف الﻼحقة في القيمة الدفترية لﻸصـل أو إثباتها كأصـ ٍل منفصـل ،حسـبما يكون مﻼئماً ،إﻻ عندما يكون من المرجّح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد
اقتصـادية مسـتقبلية مرتبطة بالبند ويكون باﻹمكان قياس تكلفة البند بشـك ٍل موثوق به .يُلغى إثبات القيمة الدفترية ﻷي عنصـر محتسـب كأ صـل منفصـل عند اسـتبداله.
ويتم تحميل تك اليف اﻹصﻼحات والصيانة اﻷخرى على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر خﻼل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.
الممتلكات التي يشــغلها المالك هي الممتلكات التي يمتلكها المالك ،أو أصــل حق اﻻســتخدام المتعلق بالممتلكات التي يحتفظ بها المســتأجر ،ﻻســتخدامها في إنتاج أو
توريد السـلع أو الخدمات أو ﻷغراض إدارية .يتم اسـتخدام الممتلكات التي يشـغلها المالك مع الموجودات اﻷخرى للمنشـأة ،مثل المصـنع واﻵﻻت والمخزون .وهي ﻻ
تولد تدفقات نقدية بشــكل مســتقل عن الموجودات اﻷخرى للمنشــأة .إذا أصــبحت العقارات اﻻســتثمارية عقارا ً يشــغله المالك ،فيتم إعادة تصــنيفها كممتلكات ومصــنع
ومعدات .تصبح قيمتها الدفترية في تاريخ إعادة التصــــنيف تکلفتها للمحاسبة الﻼحقة كممتلكات ومصنع ومعدات .عندما تخضــــع العقارات اﻻســــتثمارية لتغيير في
اﻻستخدام ،ويكون ذلك مؤكدا ً عبر البدء بالتطوير بهدف البيع ،فإنه يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بقيمته الدفترية للمحاسبة الﻼحقة كعقار قيد التطوير.
وتشمل العقارات اﻻستثمارية موجودات البنية التحتية التي ﻻ تولد عادة تدفقات نقدية مستقلة عن العقارات اﻻستثمارية للمجموعة.
٧-٥

اﻻنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعـة الموجودات غير المـاليـة فيمـا يتعلق بـاﻻنخفـاض في قيمتهـا عنـدمـا تشـــــير الحـاﻻت أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمـة الـدفتريـة قـد تكون غير قـابلـة
لﻼسترداد .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اﻻنخفاض في القيمة ،والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لﻸصل عن القيمة القابلة لﻼسترداد وهي القيمة العادلة لﻸصل
ناقصـا ً تكاليف البيع أو قيمة اﻻسـتخدام ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اﻻنخفاض ،يتم تجميع الموجودات ﻷدنى حد يمكن أن يدر تدفقات نقدية منفصـلة ومحددة )وحدات
مدرة للنقد( .يتم توزيع خسـائر اﻻنخفاض في القيمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أسـاس تناسـبي على أسـاس القيمة
الـدفتريـة لكـل من موجودات الوحـدة )مجموعـة الوحـدات( .يعـامـل هـذا اﻻنخفـاض في القيم الـدفتريـة كخســـــائر انخفـاض في القيمـة لكـل من الموجودات على حـده ويتم
إثباته .يت م مراجعة الموجودات غير المتداولة بخﻼف الشــهرة ،والتي ســبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اﻻنخفاض ،وذلك في كل تاريخ
التق دير المعـدل لقيمتهـا القـابلـة
التقرير .إذا مـا تم ﻻحقـا ً عكس خســـــارة اﻻنخفـاض في القيمـة ،عنـدئـذ تتم زيـادة القيمـة الـدفتريـة لﻸصـــــل أو الوحـدة المـدرة للنقـد إلى ـ
لﻼسـترداد ،على أﻻ يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسـارة اﻻنخفاض في قيمة ذلك اﻷصـل أو الوحدة المدرة للنقد في السـنوات السـابقة .يتم إثبات عكس
خسارة اﻻنخفاض في القيمة فورا ً كإيراد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة .ﻻ يتم عكس خسارة اﻻنخفاض للشهرة.
٨-٥

اﻷدوات المالية

تصنيف الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:
●
●
●

القيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
التكلفة المطفأة.

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج اﻷعمال الذي تستخدمه المجموعة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
تقوم المجموعـة بقيـاس الموجودات المـاليـة بـالتكلفـة المطفـأة عنـدمـا تكون ضـــــمن نموذج اﻷعمـال لﻼحتفـاظ بـالموجودات بغرض تحصــــيـل التـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة،
وتؤدي اﻷحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على اﻷصل القائم.
بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة ،سيتم تسجيل اﻷرباح والخسائر إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اﻵخر.

القياس المبدئي
عند اﻹثبات المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة .تُحتســب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المســجلة بالقيمة العادلة من خﻼل
الربح أو الخســارة كمصــاريف في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اﻵخر الموحدة .وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياســها
بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخســارة ،فتمثل قيمتها العادلة زائدًا أو ناقصــا تكاليف المعاملة العائدة مباشــرة إلى اﻻســتحواذ على أو إصــدار اﻷصــل المالي أو
اﻻلتزام المالي هي قيمة اﻹثبات المبدئي .تُقاس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة.

تصنيف المطلوبات المالية
تحدد المجموعة التزا ًما ماليا بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخســارة في حال أدى ذلك إلى اســتبعاد أو خفض القياس بشــكل كبير أو عدم التطابق في اﻹثبات ،أو
في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.
يتم قياس كافة المطلوبات المالية اﻷخرى ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصـة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صـافي القيمة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث يكون للمجموعة حاليًا حق قانوني واجب النفاذ بمقاصـة
المبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع اﻷصل وتسوية اﻻلتزام في نفس الوقت.

٢٧

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٨-٥

اﻷدوات المالية )تتمة(

إعادة التصنيف
تتم إعادة تصـنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج اﻷعمال الخاص بها ﻹدارة الموجودات المالية .على سـبيل المثال ،عندما تتغير نية اﻹدارة
في اﻻحتفاظ باﻷصل لفترة قصيرة اﻷجل أو طويلة اﻷجل ،ﻻ يُعاد تصنيف الموجودات المالية.

القياس الﻼحق
وفيما يلي القياس الﻼحق للموجودات المالية:

أدوات الدين
التكلفـة المطفـأة :يتم قيـاس الموجودات المحتفظ بهـا لتحصـــــيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات ﻷصـــــل الدين والفائدة فقط بالتكلفة
المطفأة .تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات أي أرباح أو خســائر ناتجة عن إلغاء
اﻹثبات مباشـرة في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة ويتم تقديمها في أرباح) /خسـائر( أخرى ،باﻹضـافة إلى أرباح وخسـائر صـرف العمﻼت
اﻷجنبية .يتم عرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشــــامل اﻵخر :إن الموجودات المحتفظ بها لتحصــــيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية ،حيث تمثل التدفقات النقدية
للموجودات مدفوعات ﻷصـل الدين أو الفائدة فقط ،يتم قياسـها بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشـامل اﻵخر .يتم إدراج الحركات في القيمة الدفترية من خﻼل الدخل
الشـامل اﻵخر ،باسـتثناء إثبات اﻻنخفاض في قيمة اﻷرباح أو الخسـائر ،وإيرادات الفائدة وأرباح وخسـائر صـرف العمﻼت اﻷجنبية المثبتة في الربح أو الخسـارة .عند
إلغاء إثبات الموجودات المالية ،تتم إعادة تصـنيف الربح أو الخسـارة المتراكمة المثبتة سـابقا ً ضـمن الدخل الشـامل اﻵخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسـارة ويتم
إثباتها ضمن اﻷرباح) /الخسائر( اﻷخرى .يتم إثبات إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
بتم عرض أرباح وخســائر صــرف العمﻼت اﻷجنبية ضــمن اﻷرباح) /الخســائر( اﻷخرى ويتم إدراج مصــاريف انخفاض القيمة كبند منفصــل في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة.
القيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسـارة :يتم قياس الموجودات التي ﻻ تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشـامل اﻵخر في القيمة العادلة
من خﻼل الربح أو الخســارة .يتم إثبات الربح أو الخســارة من اســتثمار الديون الذي يتم قياســه ﻻحقا ً بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخســارة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة ويتم إدراجها بالصافي ضمن اﻷرباح) /الخسائر( اﻷخرى في الفترة التي تنشأ فيها.

أدوات حقوق الملكية
تقيس المجموعة ﻻحقا جميع اســــتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة .عندما تختار إدارة المجموعة عرض أرباح وخســــائر القيمة العادلة من اســــتثمارات حقوق
الملكية في الدخل الشـامل اﻵخر ،ﻻ يتم ﻻحقا ً إعادة تصـنيف أرباح وخسـائر القيمة العادلة إلى قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة بعد إلغاء إثبات
اﻻســـتثمار .يســـتمر إثبات توزيعات اﻷرباح من هذه اﻻســـتثمارات في قائمة الربح أو الخســـارة والدخل الشـــامل اﻵخر الموحدة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق
المجموعة في قبض هذه المدفوعات.
ﻻ يتم تســجيل خســائر اﻻنخفاض في القيمة )وعكس خســائر اﻻنخفاض في القيمة( على اســتثمارات حقوق الملكية المقاســة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشــامل
اﻵخر بصورة منفصلة عن التغيرات اﻷخرى في القيمة العادلة.

إلغاء اﻹثبات
تحول كافة مخاطر ومنافع ملكية
تلغي المجموعة إثبات اﻷصــــل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية ﻻســــتﻼم التدفقات النقدية من اﻷصــــل المالي ،أو عندما ّ
الموجودات المالية.
يتم إلغـاء إثبـات المطلوبات المـاليـة عنـدما يتم الوفاء باﻻلتزام المـالي المـذكور في العقـد أو عنـد إلغائه أو انقضـــــائه .يعتبر التغير الكبير في شـــــروط أداة الدين كإطفاء
لﻼلتزام اﻷصلي وإثبات التزام مالي جديد.
تأخذ المجمو عة في اﻻعتبار التعديﻼت الجوهرية بالنســــبة لﻼلتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لﻼلتزام المالي اﻷصــــلي وإثبات التزام جديد .من المفترض أن تكون
الشروط مختلفة بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة ،بما في ذلك أي أتعاب مدفوعة صافية من أي أتعاب
مقبوضة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على اﻷقل بنسبة  ٪١٠عن القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية المتبقية لﻼلتزام المالي اﻷصلي.
إذا لم يكن التعديل جوهرياً ،فإن الفرق بين (١) :القيمة الدفترية لﻼلتزام قبل التعديل؛ و ) (٢القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخسارة
كأرباح أو خسائر التعديل ضمن اﻷرباح والخسائر اﻷخرى.

موجودات مالية منخفضة القيمة اﻻئتمانية

يتم خفض القيمة اﻻئتمانية لﻸصــل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من اﻷحداث التي لها أثرا ً مضــرا ً على التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لﻸصــل المالي .تشــمل
اﻷدلة على وجود انخفاض في القيمة اﻻئتمانية لﻸصل المالي وجود بيانات يمكن رصدها حول اﻷحداث التالية:
)أ( صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض.
)ب( خرق بنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد.
)ج( قيام مقرض )مقرضــــو( المقترض  -ﻷســــباب اقتصــــادية أو تعاقدية تتعلق بالصــــعوبة المالية للمقترض -بمنح المقترض امتياز )امتيازات( ما كان المقرض
)المقرضون( ليمنحها بخﻼف ذلك.
)د( وجود احتمال بدخول المقترض في إفﻼس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.
)هـ( اختفاء السوق النشطة لﻸصل المالي بسبب صعوبات مالية.

٢٨

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
اﻷدوات المالية )تتمة(

٨-٥

اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتقييم الخسـائر اﻻئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة على أسـاس اسـتطﻼع المسـتقبل .تعتمد طريقة اﻻنخفاض في
القيمـة المطبقـة على مـا إذا كـانـت هنـاك زيـادة كبيرة في مخـاطر اﻻئتمـان .يبين اﻹيضـــــاح رقم  ٣١كيفيـة تحـديـد المجموعـة طريقـة اﻻنخفـاض في القيمـة للـذمم المـدينـة
اﻷخرى.
بالنسـبة للذمم المدينة التجارية ،تطبق المجموعة النهج المبسـط الذي يسـمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩والذي يشـترط إثبات الخسـائر المتوقعة على مدار
أعمار هذه الذمم اعتبارا من اﻹثبات المبدئي لها.
عقود اﻹيجار

٩-٥

المجموعة كمستأجر

)أ(

اﻹثبات المبدئي

)(١

ـهرا ،إﻻ إذا كان اﻷصـل
تقوم المجموعة التي تعمل كمسـتأجر بإثبات أصـل حق اﻻسـتخدام والمطلوبات اﻹيجارية لجميع عقود اﻹيجار التي تزيد مدتها عن  ١٢ش ً
المعني منخفض القيمة.
يتم قياس أصـل حق اﻻسـتخدام على أسـاس تكلفته والتي تشـمل مبلغ القياس المبدئي لﻼلتزام اﻹيجاري وأي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء
)ناقصــا أي حوافز إيجار مســتلمة( وأي تكاليف مباشــرة مبدئية يتم تكبدها من قبل مجموعة وتقدير للتكاليف التي يتحملها المســتأجر في تفكيك وإزالة اﻷصــل
ً
اﻷســاســي واســتعادة الموقع الذي يقع عليه أو اســتعادة اﻷصــل اﻷســاســي إلى الحالة المطلوبة بموجب شــروط وأحكام عقد اﻹيجار ،ما لم يتم تكبد تلك التكاليف
ﻹنتاج المخزون.
يتم قياس المطلوبات اﻹيجارية بالقيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
تتضمن المطلوبات اﻹيجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار التالية:
●
●
●
●

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في الجوهر( ناقصا ً أي حوافز إيجار مدينة.
مدفوعات اﻹيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا بالمؤشر أو المعدل المطبق كما في تاريخ بدء عقد اﻹيجار؛
سـعر ممارسـة خيار الشـراء إذا كانت المجموعة متأكدة بشـكل معقول من ممارسـة هذا الخيار أو الجزاءات المسـتحقة على ممارسـة خيار اﻹنهاء ما لم تكن
المجموعة متأكدة بشكل معقول من عدم ممارسة الخيار.
أي مبالغ متوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

يتم أيضًا تضمين مدفوعات اﻹيجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس المطلوبات.
يتم خصـــم مدفوعات اﻹيجار باســـتخدام معدل الفائدة الضـــمني في عقد اﻹيجار ،إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بســـهولة .إذا كان ﻻ يمكن تحديد هذا المعدل
بسهولة ،عندها تستخدم المجموعة معدل اﻻقتراض اﻹضافي للمستأجر ،حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده ﻻقتراض المبالغ الضرورية
للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق اﻻستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.
) (٢استهﻼك موجودات حق اﻻستخدام
يتم اسـتهﻼك موجودات حق اﻻسـتخدام عمو ًما على مدى العمر اﻹنتاجي لﻸصـل وفترة عقد اﻹيجار على أسـاس القسـط الثابت ،أيهما أقصـر .إذا كانت المجموعة
متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء ،يتم استهﻼك موجودات حق اﻻستخدام على مدى العمر اﻹنتاجي لﻸصل اﻷساسي.
يتم تحميل اﻻستهﻼك على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليفها على مدى مدة اﻹيجار.
) (٣القياس الﻼحق
موجودات حق اﻻستخدام
تقوم الشـــركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس موجودات حق اﻻســـتخدام .بعد إثباتها كموجودات ،يتم إدراج موجودات حق اﻻســـتخدام عند إثباتها المبدئي بمبالغ
صا أي استهﻼك متراكم وخسائر اﻻنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
ناق ً

مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار
يتم قياس التزام اﻹيجار على النحو التالي:
أ(
ب(
ج(

زيادة القيمة الدفترية لتعكس العائد على المطلوبات اﻻيجارية.
خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اﻹيجار المقدمة.
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديﻼت اﻹيجار ،أو لتعكس مدفوعات اﻹيجار الثابتة المعدلة جوهريًا.

عندما تتعرض المجموعة لزيادات مســـتقبلية محتملة في مدفوعات اﻹيجار المتغيرة بنا ًء على مؤشـــر أو معدل ،ﻻ يتم إدراجها في المطلوبات اﻹيجارية حتى
تصــبح ســارية المفعول .عند ســريان مفعول التعديﻼت على مدفوعات اﻹيجار بنا ًء على مؤشــر أو معدل ،يتم إعادة تقييم المطلوبات اﻹيجارية وتعديلها مقابل
موجودات حق اﻻستخدام.
يتم توزيع مدفوعات اﻹيجار بين المبلغ اﻷصــــلي وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخســــارة على مدى فترة اﻹيجار بحيث يتم تحقيق
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اﻻلتزام لكل فترة.

٢٩

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٩-٥

عقود اﻹيجار )تتمة(

)ب(

المجموعة كمؤجر
) (١عقود إيجار تشغيلية
مؤجرا ضـمن الدخل وذلك بطريقة القسـط الثابت على مدى فترة عقد اﻹيجار ،انظر
يتم إثبات اﻹيرادات من عقود اﻹيجار التشـغيلية التي تكون فيها المجموعة
ً
إيضــاح رقم  .٢٣-٥تضــاف التكاليف المباشــرة المبدئية المتكبدة في الحصــول على عقد إيجار تشــغيلي إلى القيمة الدفترية لﻸصــل اﻷســاســي ويتم إثباتها
كمصـــــروف على مـدى مـدة اﻹيجـار على أســـــاس ممـاثـل ﻹيرادات اﻹيجـار .وتـدرج الموجودات المؤجرة في قـائمـة المركز المـالي ً
وفقـا لطبيعتهـا .اختـارت
المجموعة إثبات إيرادا ت اﻹيجار للمدفوعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشـر أو معدل على أسـاس القسـط الثابت .في تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا
كان المسـتأجر متأكد بشـكل معقول من ممارسـة خيار تمديد عقد اﻹيجار أو شـراء اﻷصـل اﻷسـاسـي أو عدم ممارسـة خيار إنهاء عقد اﻹيجار .تأخذ المجموعة
ً
حافزا اقتصـاديًا للمسـتأجر لممارسـة أو عدم ممارسـة الخيار ،بما في ذلك أي تغيرات متوقعة في
في اﻻعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصـلة التي تخلق
الحقائق والظروف من تاريخ البدء وحتى تاريخ ممارسة الخيار.

) (٢عقد إيجار تمويلي
يتم تصـــنيف عقود اﻹيجار التي تقوم المجموعة فيها بتحويل كافة المخاطر والمكافآت كعقود إيجار تمويلية .تُثبت المبالغ المســـتحقة من مســـتأجرين بموجب
عقود إيجار تمويلية كذمم مدينة بقيمة صـافي اسـتثمارات الشـركة في عقود اﻹيجار .ويتم توزيع إيرادات عقود اﻹيجار التمويلية على مدى الفترات المحاسـبية
لتعكس معدل عائد دوري مستمر على صافي اﻻستثمارات القائمة للشركة المتعلقة بعقود اﻹيجار.
يمثل إجمالي اﻻسـتثمار في عقود اﻹيجار التمويلية إجمالي مدفوعات اﻹيجار المسـتحقة إلى الشـركة ،كما يمثل صـافي اﻻسـتثمارات في عقود اﻹيجار التمويلية
القيمة الحالية لمدفوعات اﻹ يجار بما في ذلك أي قيمة متبقية مضـــمونة يتم خصـــمها على أســـاس معدل الفائدة المتضـــمنة في عقد اﻹيجار .ويمثل الفرق بين
إجمالي اﻻستثمار في عقود اﻹيجار واﻹيرادات التمويلية غير المحققة صافي اﻻستثمار في عقود اﻹيجار الذي يُدرج بصافي مخصص اﻻنخفاض في القيمة.
تقوم المجموعة بأداء مدفوعات للوكﻼء مقابل الخدمات المتعلقة بالتفاوض على عقود اﻹيجار مع مسـتأجري المجموعة .يتم رسـملة رسـوم التأجير ضـمن القيمة
الدفترية للعقارات اﻻستثمارية ذات الصلة ويتم إطفاؤها على مدى فترة اﻹيجار.
١٠-٥

عقارات للتطوير

إن العقارات للتطوير هي العقارات التي يتم تطويرها بهدف البيع .تنشـــأ العقارات للتطوير بالمجموعة عندما تقوم المجموعة بشـــراء العقارات بهدف البيع أو عندما
يكون هناك تغيير في اســتخدام العقارات اﻻســتثمارية التي يتضــح من خﻼل بدء التطوير بهدف البيع .يتم إعادة تصــنيف العقارات اﻻســتثمارية كعقارات للتطوير
بالقيمة الدفترية في تاريخ إعادة تصـنيفها .ويتم قيدها ﻻحقا على أسـاس التكلفة أو صـافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يمثل صـافي القيمة القابلة للتحقق سـعر البيع
المقدﱠر خﻼل سياق العمل اﻻعتيادي ناقصا ً التكاليف حتى اﻹنجاز وإعادة التطوير ومصاريف البيع.
١١-٥

ذمم مدينة تجارية

الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المســتحقة من العمﻼء نظير العقارات المباعة والخدمات المقدمة في ســياق العمل اﻻعتيادي .وإن كان تحصــيل هذه الذمم مســتح ًقا
في غضـون سنة واحدة أو أقل ،يتم تصنيفها على أنها متداولة ،وخﻼفا ً لذلك يتم عرضها على أنها غير متداولة .يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة
وتقاس ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة باسـتخدام معدل الفائدة الفعلي ،ناقصـا ً مخصـص الخسـارة .انظر اﻹيضـاح  ٨-٥لوصـف سـياسـات المجموعة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.
يتم قيد هذه المخصــصــات في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اﻵخر الموحدة .وعندما تكون الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتحصــيل ،يتم شــطبها مقابل
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
١٢-٥

نقد وما يماثله

لغرض قائمة المركز المالي ،يشـتمل النقد وما يماثله على النقد في الصـندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك ،إلى جانب اﻻسـتثمارات اﻷخرى قصـيرة اﻷجل ذات
الســيولة العالية التي تبلغ فترات اســتحقاقها اﻷصــلية ثﻼثة أشــهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ﻻ تتعرض لمخاطر جوهرية من
جراء التغير في القيمة.
لغرض ع رض قائمة التدفقات النقدية ،يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك ،إلى جانب اﻻستثمارات اﻷخرى
قصــيرة اﻷجل ذات الســيولة العالية التي تبلغ فترات اســتحقاقها اﻷصــلية ثﻼثة أشــهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ﻻ تتعرض
لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة والســـحوبات البنكية على المكشـــوف .يتم بيان الســـحوبات البنكية على المكشـــوف ،إن وجدت ،ضـــمن القروض في
المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.
١٣-٥

نقد محتجز

النقد المحتجز هو الذي يخضع إلى قيود معينة وغير متاح لﻼستخدام العام من قبل المجموعة ،ولذلك ﻻ يشكل جز ًءا من النقد وما يماثله.

٣٠

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
١٤-٥

قروض واقتراضات

تُحتسـب القروض واﻻقتراضـات مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،صـافية من تكاليف المعاملة المتكبدة ،وتقاس ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصـﻼت )صـافية
من تكاليف المعاملة( والقيمة المســتردة في قائمة الربح أو الخســارة على مدى فترة القروض واﻻقتراضــات باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات الرســوم
المدفوعة على تســهيﻼت القروض كتكاليف معامﻼت لﻼقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كل التســهيﻼت .في هذه الحالة ،يتم
تأجيل هذه الرســوم حتى يتم ســحب هذه التســهيﻼت .عندما ﻻ يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كل التســهيﻼت ،تتم رســملة الرســوم كمصــاريف
مدفوعة مقدما ً مقابل خدمات السيولة ،كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.
تُســتبعد القروض واﻻقتراضــات من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضــاء اﻻلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه .ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية
لﻼلتزام المـالي الـذي تم إنهـاؤه أو تحويلـه إلى طرف آخر والمقـابـل المـدفوع ،بمـا فيـه الموجودات غير النقـديـة المحولـة أو المطلوبـات المح ّملـة ،الربح أو الخســـــارة
كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.
يتم تصــنيف القروض واﻻقتراضــات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشــروط بتأجيل تســوية اﻻلتزام لفترة ﻻ تقل عن  ١٢شــهرا بعد فترة
التقرير.
١٥-٥

تكاليف اﻻقتراضات

يتم إضــافة تكاليف اﻻقتراض العامة والمحددة العائدة مباشــرة إلى اقتناء أو إنشــاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ،وهي الموجودات التي ﻻ تأخذ بالضــرورة فترة زمنية
طويلة لتصبح جاهزة لﻼستخدام المقصود منها أو بيعها ،إلى تكلفة تلك الموجودات ،إلى أن تصبح الموجودات جاهزة لحد كبير لﻼستخدام المقصود منها أو للبيع.
يتم خصــم إيرادات اﻻســتثمار المكتســبة من اﻻســتثمار المؤقت ﻻقتراضــات محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف اﻻقتراض المؤهلة
للرسملة .يتم إثبات جميع تكاليف اﻻقتراض اﻷخرى ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
١٦-٥

التزامات منافع الموظفين

)أ(

منافع الموظفين قصيرة اﻷجل

تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة اﻷجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.
يتم إثبـات المطلوبـات المتوقع دفعهـا في حـال وجود التزامـات قـانونيـة حـاليـة أو متوقعـة على المجموعـة لـدفع المبـالغ مقـابـل خـدمـات ســـــبق تقـديمهـا للموظف مع وجود
إمكانية لتقدير تلك اﻻلتزامات على نحو موثوق به.
)ب(

التزام ما بعد الخدمة

تقوم المجموعة بتنفيذ نظام واحد لمنافع ما بعد الخدمة من خﻼل خطة منافع محددة وفقا ً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ﻻ يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة .وبالتالي ،فإن تقييمات اﻻلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مســتقل بناء على طريقة وحدة اﻻئتمان
المتوقعة .إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أسـاسـا من القيمة الحالية للمنافع المنسـوبة وذلك على أسـاس متسـاوي في كل سـنة من سـنوات الخدمة والفائدة على
هذا اﻻلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسـابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشـامل في حين يتم تسـجيل عكس إطفاء اﻻلتزام بمعدﻻت الخصـم
المســـتخدمة باعتباره تكلفة مالية .تؤخذ أي تغييرات في صـــافي اﻻلتزام بســـبب التقييمات اﻻكتوارية والتغيرات في اﻻفتراضـــات باعتبارها إعادة قياس في الدخل
الشامل اﻵخر.
يتم إثبات أرباح وخســائر إعادة القياس الناتجة عن التعديﻼت الســابقة والتغيرات في اﻻفتراضــات اﻻكتوارية في الفترة التي تظهر بها مباشــرة في الدخل الشــامل
اﻵخر.
يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية ﻻلتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديﻼت أو تقليصــات الخطة على الفور في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اﻵخر
كتكاليف خدمة سابقة.
تقدم الشـركة أيضـا بعض منافع الرعاية الصـحية بعد نهاية الخدمة للموظفين السـعوديين وبعض المعالين من قبلهم .هذه الفوائد غير ممولة .يتم تحديد تكلفة توفير هذه
المنافع في إطار خطط المنافع المحددة باســتخدام طريقة التقييم اﻻكتواري .يتم اﻹقرار باﻷرباح أو الخســائر اﻻكتوارية في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل
اﻵخر الموحدة.
يتم إثبات تكلفة الخدمة الســابقة كمصــروف على أســاس القســط الثابت على مدار الســنة حتى يتم منح المنافع .إذا كانت المنافع مســتحقة بالفعل مباشــرة بعد إدخال أو
تطبيق خطـة التقـاعد أو إجراء أي تعـديﻼت عليهـا ،عنـدئذ يتم إثبـات تكلفـة الخـدمة الســـــابقـة على الفور .التزام المنـافع المحـددة هو إجمـالي القيمـة الحـاليـة ﻻلتزام المنـافع
المحددة واﻷرباح والخسائر اﻻكتوارية غير المثبتة ويتم تخفيضه وفقا لتكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم إثباتها بعد.
يتم تحديد المعدل المسـتخدم لخصـم التزامات منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى العوائد السـوقية في تاريخ قائمة المركز المالي على سـندات الشـركات عالية الجودة .في
الدول التي ﻻ يوجد بها ســوق لمثل هذه الســندات ،يتم اســتخدام عائد الســوق )في نهاية فترة التقرير( على الســندات الحكومية .يجب أن تكون عملة ومدة ســندات
الشركات أو السندات الحكومية متسقة مع العملة والمدة المقدرة ﻻلتزامات منافع ما بعد التقاعد.
تستخدم المجموعة العائد المتاح على سندات الصكوك كافتراض معقول لمعدل الخصم.

٣١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
١٧-٥

ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى المجموعة أو ﻻ.
١٨-٥

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما:
•
•
•

لدى المجموعة التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة لحدث سابق.
من المرجح أن يقتضي اﻷمر تدفقًا صادراً للموارد لتسوية اﻻلتزام.
يمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق.

يتم قياس المخصــصــات بالقيمة الحالية ﻷفضــل تقدير لدى اﻹدارة للنفقات المطلوبة لتســوية اﻻلتزام في نهاية فترة التقرير .ويتمثل معدل الخصــم المســتخدم لتحديد
القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضــــريبة الذي يعكس تقييمات الســــوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصــــاحبة لﻼلتزام .تحتســــب الزيادة في
المخصص نتيجة ل مرور الزمن كمصروف فائدة .يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة بدون أي تعويضات.
١٩-٥

مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار

لدى المجموعة التزام مطلوبات إلى مالكي الوحدات المتبقيين عنـدما يتم توحيـد اﻷســـــتثمـار في صــــنـدوق اســـــتثمـاري .يتم اثبـات اﻻلتزام مبـدئيًا بالقيمة الحالية لمبلغ
اﻷســـترداد .يتم اﻷعتراف بأي تغيير ﻻحق في مبلغ اﻷلتزام في قائمة الربح أو الخســـارة والدخل الشـــامل اﻵخر الموحدة .يشـــتمل اﻷلتزام علي الفوائد المســـتحقة و
مطلوبات مبلغ اﻷسـترداد كما في الشـروط و اﻷحكام المتعلقة بالصـندوق اﻷسـتثماري .مﻼك الوحدات اﻷخرين يسـتلموا عائد ثابت و مبلغ اﻷسـتراد ثابت فبالتالي يتم
اﻷعتراف باﻷلتزام بالتكلفة المطفاه.
٢٠-٥

الزكاة

تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعة للزكاة وفقا ً ﻷنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( .يتم تحميل مخصــص الزكاة المســتحقة على الشــركة والزكاة المتعلقة
بملكية الشـركة في الشـركات التابعة السـعودية على قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة .يتم تسـجيل المبالغ اﻹضـافية المسـتحقة بموجب التسـويات
النهائية ،إن وجدت ،عند تحديدها.
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معامﻼت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية ،كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.
٢١-٥

رأس المال

تصــنف اﻷســهم كحقوق ملكية عندما ﻻ يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات اﻷخرى .تظهر التكاليف اﻹضــافية العائدة مباشــرة إلى إصــدار اﻷســهم الجديدة
بحقوق الملكية خصما ً من المتحصﻼت ،صافية من الضريبة.
٢٢-٥

توزيعات أرباح

يتم إثبات توزيعات اﻷرباح على المساهمين في الشركة تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات اﻷرباح.
٢٣-٥

إيرادات

تقوم المجموعة بإثبات اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء بنا ًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم :١٥
الخطوة  - ١تحديد العقود مع العمﻼء :العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا وتعهدات وتضع معايير يجب الوفاء بها.
الخطوة  - ٢تحديد التزامات اﻷداء في العقد :إن التزام اﻷداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.
الخطوة  - ٣تحديد ســعر المعاملة :ســعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تســتحقه المجموعة مقابل تحويل الخدمات أو البضــائع المتعهد بها إلى العميل،
باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.
الخطوة  - ٤تخصـــيص ســـعر المعاملة ﻻلتزامات اﻷداء في العقد :في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد ،تخصـــص المجموعة ســـعر المعاملة لكل
التزام أداء بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة  - ٥إثبات اﻹيرادات عندما تفي المنشأة بالتزام أداء.
تفي المجموعة بالتزام اﻷداء ويتم إثبات اﻹيراد بمرور الوقت ،عند الوفاء بأحد المعايير التالية:
 . ١العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حال قيام المجموعة باﻷداء.
 . ٢أداء المجموعة يُنشئ أو يحسّن اﻷصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء اﻷصل أو تحسينه.
 . ٣أداء المجموعة ﻻ يُنشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حق واجب النفاذ في دفعات مقابل اﻷداء المنجز حتى تاريخه.
بالنسبة ﻻلتزامات اﻷداء التي ﻻ يتم عندها استيفاء أحد الشروط أعﻼه ،يتم إثبات اﻹيراد عند نقطة زمنية معينة ،عندها يتم الوفاء بالتزام اﻻداء.
عند وفاء المجموعة بالتزام اﻷداء من خﻼل تســـليم الخدمات أو البضـــائع المتعهد بها ،ينتج عن ذلك أصـ ـﻼً تعاقدا ً بناء علي المقابل المالي المحقق من اﻻداء .عندما
تتجاوز القيمة المفوترة للعميل قيمة اﻹيرادات المثبتة ،ينشأ عن ذلك التزام العقد.

٣٢

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٢٣-٥

أ(

إيرادات )تتمة(

بيع عقارات للتطوير

يشــمل بيع العقارات قيد للتطويرعقارات متعددة الوحدات في المشــاريع الســكنية أو الفندقية .عادةً ما تســتغرق هذه التطويرات عددًا من الســنوات حتى اﻻكتمال .يتم
اﻻعتراف باﻹيرادات المتعلقة ببيع هذه الوحدات من خﻼل الشروط واﻷحكام التعاقدية لكل ترتيب.

التزام اﻻداء

أ(

عادةً ما تتكون التزامات اﻷداء في هذه الترتيبات من عدة وعود والتي تشــمل الوحدة ،اﻷرض ،مواقف الســيارات ،اﻻســتعداد التشــغيلي )عادة ً للوحدات في الفنادق(
وغيرها من وسـائل الراحة اﻻخري .هذه الوعود ليسـت منفصلة عن سياق كل عقد وتعتبر عالية الترابط ومعتمدة بعضها علي بعض ،وبالتالي فإن بيع العقارات التي
تتكون من وحدات يعتبرعادة التزام أداء واحد.

ب( سعر المعاملة وتخصيص سعر المعاملة
يتم قياس اﻹيرادات بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد وتخصيصها ﻻلتزام اﻷداء .في بعض الحاﻻت ،يتضمن سعر المعاملة أيضًا مقابل متغير.
ج(

إثبات اﻹيرادات

يتم إثبات اﻹيرادات من بيع العقارات للتطوير عندما يتم نقل الســــيطرة على العقارات إلى العميل ،وفي بعض الظروف بناء علي مرور الوقت ،حينما يتم اســــتيفاء
الشروط وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥الفقرة  ٣٥وفي ظروف أخرى يتم اﻻعتراف باﻹيراد عند نقطة زمنية معينة ،عندما يتم نقل السيطرة علي العقار
قادرا على اﻻستخدام المباشر للعقار ،يكون هذا عادةً عندما يكون قد استحوذ العميل على العقار.
إلى العميل ويكون ً
العقود بمرور الوقت
مع ذلك ،فقد قررت المجموعة ،بالنسـبة لعقودها النموذجية للعقار متعدد الوحدات ،أن أدائها ﻻ ينتج عنه أصـل له اسـتخدام بديل للمجموعة ،واسـتنتجت أنه في جميع
اﻷوقات ،لديها حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل اﻷداء المنجز حتى تاريخه .لذلك تنتقل الســيطرة بمرور الوقت بالنســبة لهذه العقود .بالنســبة للعقود التي تفي بمعايير
إثبات اﻻيرادات بمرور الوقت ،ي تم قياس أداء المجموعة باستخدام طريقة المدخﻼت ،بالرجوع إلى التكاليف المتكبدة للوفاء بالتزام اﻷداء )على سبيل المثال ،الموارد
المســتهلكة أو ســاعات العمل المنجزة أو التكاليف المتكبدة أو الوقت المســتغرق أو ســاعات عمل اﻵﻻت المســتخدمة( بالنســبة لمجموع المدخﻼت المتوقعة ﻹنجاز
العقارات.
تسـتبعد المجموعة تأثير أي تكاليف متكبدة ﻻ تسـاهم في أداء المجموعة في نقل السـيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل )مثل المبالغ غير المتوقعة للمواد المهدرة
أو العمالة أو الموارد اﻷخرى( وتعدل طريقة اﻹدخال ﻷية تكاليف متكبدة التي ﻻ تتناسب مع وتيرة أداء المجموعة في الوفاء بالتزام اﻷداء )مثل المواد غير المثبتة(.
العقود عند نقطة زمنية معينة
في حالة عدم اســتيفاء شــروط لﻸعتراف باﻻيرادات بمرور الوقت ،يتم اﻻعتراف باﻻيرادات عند نقطة زمنية معينة ،فقط عندما يتم اســتيفاء شــروط الســيطرة وفقًا
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥الفقرة  . ٣٨عادة ما يتم الحصـول على السـيطرة من قبل العمﻼء عندما يكونون قادرين على الحصـول على منافع اقتصـادية من
العقارات ،وهذا عادة ما يكون عند تسـليم العقارات .من أجل أن تكون العقارات جاهزة للتسـليم ،يجب أن تكون جميع الوعود الفردية في العقد كاملة ،وسـيشـمل ذلك
العقارات التي تتطلب أن تكون الوحدات متاحة لﻼستعداد التشغيلي ،مثل الوحدات الفندقية.
عنصر التمويل المؤثر
في الحاﻻت التي يتم فيها اﻻتفاق على شروط الدفع المؤجل ،يتم تعديل سعر المعاملة لتأثير عنصر التمويل المؤثر.

ب(

إيرادات إيجار العقارات اﻻستثمارية

تثبت إيرادات إيجار العقارات اﻻسـتثمارية في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة بنا ًء على البنود التعاقدية على أسـاس القسـط الثابت على مدى
فترة اﻹيجـار .عنـدمـا تقـدم المجموعـة حوافز لعمﻼئهـا على شــــكـل فترة إيجـار مجـانيـة ،يتم إثبـات الحـافز كتخفيض لمجموع إيرادات اﻹيجـار على مـدى طول فترة
اﻹيجار ،على أساس القسط الثابت.

ج(

إيرادات إيجار الخدمات الفندقية

تتألف اﻹيرادات من الغرف واﻷطعمة والمشــروبات والخدمات اﻷخرى ذات الصــلة المقدمة .يتم إثبات صــافي اﻹيرادات من الخصــم والضــرائب المطبقة ورســوم
البلدية على أسـاس اﻻسـتحقاق عند تقديم الخدمات .يتم الوفاء بالتزامات اﻷداء بمرور الوقت ،ويتم إثبات اﻹيرادات من الخدمات الفندقية على أسـاس يومي ،حيث يتم
شغل الغرف وتقديم الخدمات.
٢٤-٥

مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية

تتضــمن مصــاريف البيع والتســويق والمصــاريف العمومية واﻹدارية التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة والتي ﻻ تعتبر على وجه التحديد جزءا ً من تكلفة اﻹيرادات
وذلك وفقا ً للمبادئ المحاسـبية المتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بين تكلفة اﻹيرادات ومصـاريف البيع والتسـويق والمصـاريف العمومية واﻹدارية ،إن لزم اﻷمر،
بطريقة منتظمة.

٣٣

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
٢٥-٥

إيرادات تمويل ونفقات مالية

يتم إثبات إيرادات ومصــاريف التمويل ضــمن إيرادات التمويل وتكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اﻵخر باســتخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي ،باستثناء تكاليف اﻻقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة والتي تتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك اﻷصل.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المطفأة لﻸصل المالي أو اﻻلتزام المالي وتوزيع إيرادات التمويل أو مصاريف التمويل على الفترة المتعلقة بها.
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصــم المدفوعات أو المقبوضــات النقدية المســتقبلية المقدرة إلى القيمة الدفترية الصــافية لﻸصــل أو اﻻلتزام المالي
طوال الفترة المتوقعة لﻸداة المالية أو فترة أقل أينما كان ذلك مﻼئماً .عند احتســاب معدل الفائدة الفعلي ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المســتقبلية مع اﻷخذ
بعين اﻻعتبار جميع الشــروط التعاقدية لﻸداة المالية )على ســبيل المثال ،خيارات الدفع المســبق( ولكن ليس خســائر اﻻئتمان المســتقبلية .يتضــمن اﻻحتســاب جميع
الرسوم و النقاط المدفوعة أو المستلمة بين اﻷطراف المتعاقدة وهي جزء ﻻ يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة أو الخصومات.
٢٦-٥

ربحية السهم

) (١ربحية السهم اﻷساسية
تحتسب ربحية السهم اﻷساسية بقسمة ما يلي:
• الربح العائد إلى مساهمي المجموعة.
• على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية القائمة خﻼل السنة المالية.
) (٢ربحية السهم المخفضة
تستخدم ربحية السهم المخفضة لتعديل اﻷرقام المستخدمة في تحديد الربحية اﻷساسية للسهم بمراعاة ما يلي:
• أثر الفوائد وتكاليف التمويل اﻷخرى المرتبطة باﻷسهم العادية المحتملة المخففة بعد خصم ضريبة الدخل ،و
• المتوسط المرجح لعدد الحصص العادية اﻹضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع الحصص العادية المخفضة المحتملة.
٢٧-٥

التقارير القطاعية

تم إدراج القطاعات التشـغيلية بطريقة تتماشـى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اﻹدارة والرئيس التنفيذي والمسـؤول الرئيسـي عن اتخاذ القرارات التشـغيلية،
والذي يتولى تقييم اﻷداء المالي والمركز المالي للمجموعة ،واتخاذ القرارات اﻻستراتيجية.
إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
 ١تعمل في أنشطة تدر إيرادات.
تقوم اﻹدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر و تقييم اﻷداء.
٢
التي تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.
٣

٣٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

ممتلكات ومصنع ومعدات

أراضي
التكلفة:
الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(
إضافات خﻼل السنة
تحويﻼت من عقارات استثمارية )إيضاح ) ٦ب((
تحويﻼت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
الرصيد في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدل(

٢٬٨٣٣٬٢١٨
١٢٤٬٣٢٨
٢٬٩٥٧٬٥٤٦

٢٬٩٥٣٬١٩٦
٢١٬٠٦٢
٥٧٨٬٣٩٠
٦٥٥٬١٩٩
٤٬٢٠٧٬٨٤٧

٥٠٥٬٠٢٥
٥٠٥٬٠٢٥

١٬٠٣٣٬٦١٠
٦٬٠٥٥
١٩٥٬٦٢٩
٧٣٣٬٢١٩
١٬٩٦٨٬٥١٣

-

-

-

٧١١
-

إضافات خﻼل السنة
إعادة قياس
استبعادات خﻼل السنة
شطب
تحويﻼت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تحويل إلى موجودات غير متداولة مصـنفة كمحتفظ بها للبيع
)(٦١٬٥٤٦
)إيضاح ) ٦د((
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

مباني

نظام تبريد
المنطقة المركزية

معدات

٢٬٨٩٦٬٠٠٠

٥٠٢٬١٢٩

أثاث ومفروشات
وموجودات أخرى
٦٢٩٬١٢٨
٥٠٬٢٢٢
٨٧٬٩١٣
٧٦٧٬٢٦٣

٦٬٥٠٢
١٦٬٩٩٦
)(٥٬١٦٤
)(٢٦٫٦٠٠
-

موجودات البنية
التحتية
٢٦٦٬٨٦٦
١٦٢٬١٩١
٤٢٩٬٠٥٧

-

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
٧٬٥٧٧٬٠٢٣
٦٣٦٬٠٥٢
٩٩٠٬٠٠٥
)(١٬٦٣٨٬٥٢٢
٧٬٥٦٤٬٥٥٨

٤٥٢٫٠٥٧
)(٥٠٢٬١٢٩

-

-

-

-

-

-

٤٬٢٠٧٬٨٤٧

١٬٠٠٧٬١٥٤

١٬٩٦٩٬٢٢٤

٧٥٨٬٩٩٧

٤٢٩٬٠٥٧

٧٬٥١٤٬٤٨٦

٣٥

المجموع
١٥٬٧٩٨٬٠٦٦
٧١٣٬٣٩١
١٬٨٨٨٬٣٥٢
١٨٬٣٩٩٬٨٠٩

٤٥٩٬٢٧٠
١٦٬٩٩٦
)(٥٬١٦٤
)(٢٦٬٦٠٠
)(٦١٬٥٤٦
١٨٬٧٨٢٬٧٦٥

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(
أراضي

مباني

نظام تبريد المنطقة
المركزية

معدات

أثاث ومفروشات
وموجودات أخرى

موجودات البنية
التحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

اﻻستهﻼك المتراكم:
الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(
اﻻستهﻼك للسنة
تحويل من عقارات استثمارية )إيضاح ) ٦ب((
الرصيد في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدل(

-

٥٣٬١١٧
٤١٬٣٤٧
٣٦٬٧٨٦
١٣١٬٢٥٠

٦٠٬٦٧٠
١٥٬١٦٨
٧٥٬٨٣٨

٧٢٬٦٧١
٥٧٬٥٣٣
٣٨٬٨٦٨
١٦٩٬٠٧٢

١٤٨٬٦٨٣
٩٠٬٨٣١
٢٣٩٬٥١٤

٢٢٬٥٢١
٧٬٣٣٢
٢٩٬٨٥٣

-

٣٥٧٬٦٦٢
٢١٢٬٢١١
٧٥٬٦٥٤
٦٤٥٬٥٢٧

اﻻستهﻼك للسنة
استبعادات خﻼل السنة
شطب
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

-

٥٣٬٥٣٨
١٨٤٬٧٨٨

٤٣٬٦١٦
١١٩٬٤٥٤

٨١٬٩١١
٢٥٠٬٩٨٣

٩٢٬٤٧٣
)(١٬٤٣٥
)(١٥٫٩٦٠
٣١٤٬٥٩٢

٧٬٩٨٥
٣٧٬٨٣٨

-

٢٧٩٬٥٢٣
)(١٬٤٣٥
)(١٥٫٩٦٠
٩٠٧٬٦٥٥

صافي القيمة الدفترية:
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(

٢٬٨٩٦٬٠٠٠
٢٬٩٥٧٬٥٤٦
٢٬٨٣٣٬٢١٨

٤٬٠٢٣٬٠٥٩
٤٬٠٧٦٬٥٩٧
٢٬٩٠٠٬٠٧٩

٨٨٧٬٧٠٠
٤٢٩٬١٨٧
٤٤٤٬٣٥٥

١٬٧١٨٬٢٤١
١٬٧٩٩٬٤٤١
٩٦٠٬٩٣٩

٣٩١٬٢١٩
٣٩٩٬٢٠٤
٢٤٤٬٣٤٥

٧٬٥١٤٬٤٨٦
٧٬٥٦٤٬٥٥٨
٧٬٥٧٧٬٠٢٣

أ.

٤٤٤٬٤٠٥
٥٢٧٬٧٤٩
٤٨٠٬٤٤٥

١٧٬٨٧٥٬١١٠
١٧٬٧٥٤٬٢٨٢
١٥٬٤٤٠٬٤٠٤

وقعت المجموعة اتفاقية )"اﻻتفاقية"( مع شـركة تبريد المنطقة المركزية )"شـركة التبريد"( ،تمثل اﻻتفاقية مشـروع مشـترك ﻹنشـاء وتشـغيل وصـيانة نظام التبريد المركزي )"نظام التبريد"( لمدة  ٢٦٫٥سـنة من تاريخ بدء تشـغيل نظام تبريد المنطقة الذي
أصـبح سـاريًا في  ٣١ديسـمبر . ٢٠١٤تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصـلت عليه شـركة تبريد المنطقة المركزية .يحق للمجموعة الحصـول على جميع المنافع اﻷقتصـادية من نظام التبريد خﻼل العمر التشـغليي لنظام التبريد بالكامل وبالتالي تعترف
المجموعة بنظام التبريد من بدء اﻷنشاء بواسطة شركة تبريد المنطقة المركزية .يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اﻹيضاح .٣٦
محولة من عقارات استثمارية إلى ممتلكات ومصنع ومعدات نتيجة التغير في طبيعة اﻻستخدام من كسب إيرادات إيجارية طويلة اﻷجل و إنماء رأس المال إلى عقارات يشغلها المالك.
ب .تمثل هذه المبالغ المبالغ ال ّ
ج .يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اﻹيضاح .٣٦
د.

محولة إلى الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والمتعلقة بموجودات تحددها اﻹدارة ليتم استردادها بشكل رئيسي من خﻼل معاملة بيع بدﻻً من استمرار اﻻستخدام .راجع أيضًا إيضاح رقم .١٤
تمثل هذه المبالغ المبالغ ال ّ

٣٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

٦

هــــــ .تمثل اﻷرض )"اﻷرض"( قطع أرض واقعة في منطقة جبل عمر ،اسـتلمتها الشـركة من المسـاهمين المؤسـسـين )"المسـاهمين"( مقابل إصـدار أسـهمها بقيمة اسـمية
بمبلغ  ١٠﷼ سـعودي للسـهم بموجب مرسـوم ملكي )"المرسـوم"( )اﻹيضـاح رقم  .(١تم إعداد تقييم اﻷراضـي واعتماده من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
تم اﻻنتهاء من اﻹجراءات النظامية لنقل ســندات صــكوك الملكية من المســاهمين .تعتزم الشــركة إكمال إجراءات تحويل أي صــكوك ملكية متبقية باســم الشــركة
وإصدار اﻷسهم المقابلة ،عندما يستكمل مالكوها الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة )"الوثائق"(.

نظرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية اﻷرض حول منطقة الحرم ،كانت هناك بعض قطع اﻷراضي دون صكوك ملكية محددة.
لكنً ،
وعليه ،ظل مساهمي قطع اﻷراضي البالغة قيمتها  ٣٥٩مليون ﷼ سعودي غير قادرين على استكمال الوثائق حتى بعد مرورعدة سنوات من تأسيس
الشركة .وفقًا لذلك ،خﻼل  ،٢٠١٦قامت إدارة الشركة بإثبات هذه اﻷراضي غير المسجلة المتبقية في قوائمها المالية الموحدة ،مع مراعاة ما يلي:
•
•

•
•
•

لم يتم تقديم أي صكوك ملكية في السنتين اﻷخيرتين.
فيما يتعلق بالمساهمين الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة بهم ،وف ًقا ﻻتفاقية نقل الملكية ،قامت شركة مكة لﻺنشاء والتعمير
باﻻكتتاب في أسهم الشركة نيابة عن هؤﻻء المساهمين .تمت المصادقة على هذه اﻵلية بموجب المرسوم الملكي رقم م ٦٣ /بتاريخ ١٤٢٧ /٩ /٢٥
هـ )الموافق  ١٨أكتوبر  (٢٠٠٦وبالتالي فإن الملكية القانونية لﻸرض هي للمجموعة.
تمتلك الشركة حقوقًا أساسية ﻻستخدام اﻷرض بالكامل بموجب المرسوم
كانت المجموعة مستحوذة على اﻷرض على مدى السنوات العديدة الماضية وبدأت في البناء عليها

أصدرت الجهات المختصة خﻼل عام  ٢٠٢٠صك ملكية موحد لكامل مساحة مشروع المجموعة.

عﻼوة ً على ذلك ،ومقابل حقيقة أن شركة مكة لﻺنشاء والتعمير اكتتبت في اﻷسهم نيابةً عن المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية
الخاصة بهم ،تم إثبات المبلغ المقابل كمطلوبات لشركة مكة لﻺنشاء والتعمير .سيتم تسوية المطلوبات لشركة مكة لﻺنشاء 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 لﻺنشاء والتعمير
وهذا المالك.
و .خﻼل الســنة المنتهية في  ٣١ديســمبر  ،٢٠٢٠تمت رســملة مبلغ  ١١٧مليون ﷼ ســعودي ) ٣١ديســمبر  ٢٣٨ :٢٠١٩مليون ﷼ ســعودي( كتكاليف اقتراض
ﻷنشـاء الممتلكات والمصـنع والمعدات المدرجة في اﻷعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ .عﻼوة على ذلك ،فإن معدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد مبلغ تكاليف اﻻقتراض
التي ســـيتم رســـملتها هو متوســـط ســـعر الفائدة المرجح المطبق على القروض واﻻقتراضـــات العامة للمجموعة خﻼل الســـنة ،في هذه الحالة :٢٠١٩) ٪٤٫٢٦
.(٪٥٫٠٣
ز .في  ٣١ديســمبر  ،٢٠٢٠تم رهن ممتلكات و مصــنع ومعدات المجموعة بقيمة دفترية بمبلغ  ٢٫٥٣٢مليون ﷼ ســعودي ) ٢٫٥٣٢ :٢٠١٩مليون ﷼ ســعودي(
كضمانات مقابل قروض واقتراضات و مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق إستثمار .انظر أيضا اﻹيضاح رقم  ١٦و.٢١
س .تتضمن الممتلكات والمصنع والمعدات على حق استخدام اﻷصول علي النحو التالي:
٢٠٢٠
١٠٬٤٩٠
١٦٬٩٩٦
)(١١٬٦٤٦
١٥٬٨٤٠

كما في  ١يناير ٢٠٢٠
إعادة القياس
استهﻼك
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

ش .أدى تفشـــي جائحة كوفيد ١٩-إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من العمليات الفندقية والمناطق التجارية الخاصـــة بالمجموعة .كما أنه أوقف تطوير مشـــروعات
المجموعـة .ونتيجـة لـذلـك ،قـامـت اﻹدارة بـإعتبـار وجود مؤشـــــرات لﻼنخفـاض في القيمـة وهنـاك خطر يتمثـل في أن تكون القيمـة الـدفتريـة للموجودات غير المـاليـة ،
بالتحديد الفندق و العقارات التجارية )"العقارات"( المرتبطة بعمليات المجموعة أعلى من المبالغ القابلة لﻼسترداد.
لغرض اختبار اﻻنخفاض في القيمة للعقارات ،يتم تجميع الموجودات اﻷساسية معًا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية واردة من اﻻستخدام
المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات اﻷخرى أو وحدات توليد النقد .حددت المجموعة المبالغ القابلة لﻼسترداد
صا تكلفة اﻻستبعاد من الموجودات اﻷساسية .يعتبر التقييم على أنه المستوى  ٣في التسلسل الهرمي للقيمة
لكل وحدة توليد نقد من خﻼل تقييم القيمة العادلة ناق ً
العادلة بسبب المدخﻼت غير القابلة للرصد المستخدمة في التقييم .استناادا ً إلى التقييم ،لم يتم تحديد أي انخفاض في القيمة.
وفيما يلي منهجية التقييم والمدخﻼت الهامة واﻻفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيمين في تقييم صافي القيمة القابلة لﻼسترداد:

٣٧

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

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 اﻷنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم( .لدى شركة إسناد للتقييم العقاري خبرة حديثة
بالمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ،١٣لتحديد القيمة العادلة للعقارات في المواقع والقطاعات التى تقع بها عقارات المجموعة.
تشتمل اﻹدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بمراجعة التقييمات التي يقوم بها خبير التقييم المستقل ﻷغراض 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 اﻷقل كل ربع سنة ،بما يتماشى مع تاريخ التقارير الربع السنوية للمجموعة.
لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خﻼل السنة.
في نهاية كل سنة مالية  ،تقوم اﻹدارة المالية بما يلي:
 التحقق من جميع المدخﻼت 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  ٢و  ٣في تاريخ كل تقرير خﻼل مناقشات التقييم الربع السنوية بين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ،رئيس إدارة
تقريرا يشرح أسباب تحركات القيمة العادلة ،أن وجدت.
المخاطر و فريق التقييم .كجزء من هذه المناقشة  ،يقدم الفريق
ً
لدى المجموعة عدد من الفنادق المشغلة والفنادق تحت اﻹنشاء .يعتبر كل فندق وحدة توليد نقد منفصلة بغرض اختبار اﻻنخفاض في القيمة .عند تحديد القيمة العادلة،
استخدم المقيم أسلوب طريقة الدخل و أسلوب طريقة التكلفة وفي بعض الحاﻻت المتوسط المرجح للطريقتين .في حالة الموجودات الغير تشغيلية التي تتكون من قطع
اﻷراضي 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 اﻹنشاء.
أسلوب طريقة الدخل :بموجب هذا النهج ،حصل المقيّمون على إيجار العقار ذي صلة والتدفقات النقدية الواردة المستقبلية .يتم خصم التدفقات النقدية الواردة لﻺيجارات
المستقبلية إلى تاريخ التقييم ،مما أدى إلى القيمة العادلة للعقار اﻻستثماري ذي الصلة .حيث أن هذه التقييمات تستند إلى مدخﻼت هامة ﻻ يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف
قياس القيمة العادلة ضمن المستوى .٣
صا اﻻستهﻼك ،حيث أن هذه التقييمات
أسلوب طريقة التكلفة :في تقييم نهج التكلفة ،يكون سعر السوق للعقار مساويًا للقيمة العادلة لﻸرض باﻹضافة إلى تكلفة البناء ،ناق ً
تستند إلى مدخﻼت جوهرية ﻻ يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة على أنها ضمن المستوى .٣
أسلوب طريقة القيم المقارنة أسلوب طريقة القيمة المتبقية :في ظل هذه المناهج ،حصل المقيّم على أسعار اﻷراضي في المناطق المجاورة وقام بتعديلها من أجل
اﻻختﻼف في مواصفات عقارات المجموعة .إن هذه القيم مبنية على مدخﻼت هامة ﻻ يمكن رصدها وتم تصنيف قياس القيمة العادلة عند المستوى .٣
حددت اﻹدارة الطرق والمناهج المذكورة أعﻼه عن طريق اﻻفتراضات الرئيسية المذكورة أدناه على النحو التالي:

اﻻفتراض

النهج المستخدم لتحديد القيمة

متوسط ااﻹيراد اليومي /معدل اﻹيجار
لكل متر مربع

استنادًا إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات ومدعومة بتحليل المنحني التاريخي وإيجارات الغرف المعتمدة و
معدﻻت اﻹيجاربما يشتمل على التأثيرات المتوقعة للتضخم.

معدل اﻹشغال
قيمة اﻷراضي المطورة
معدﻻت الخصم

بنا ًء على ظروف السوق الحالية والمتوقعة في المستقبل.
أسعار قطع اﻷراضي السكنية والتجارية للمتر المربع في المناطق المجاورة.
تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التأكد في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

معدﻻت الرسملة

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

تكاليف اﻻنجاز

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

٣٨

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

يوضح الجدول التالي تحليل الحساسية لتغير نسب القيمة العادلة بحسب تغير اﻷفتراضات الرئيسية لوحدات توليد النقد للمجموعة:

معدل الخصم

معدﻻت اﻹشغال
التقديرية

متوسط اﻹيراد اليومي /
معدل اﻻيجار للمتر المربع

تكاليف اﻹنجاز

قيمة اﻷراضي المطورة
للمتر المربع

معدل الرسملة

هيلتون لﻸجنحة

أسلوب طريقة الدخل

٪٧

٪٨١٬٤٢

٣٬٤٠٠-٣٥٠

-

-

٪٤

حياة ريجنسي

أسلوب طريقة الدخل

٪٧

٪٨٨٬٤٣

٢٬٧٠٠-٣٧٥

-

-

٪٤

كونراد

أسلوب طريقة الدخل

٪٧

٪٧٨٬٦٠

٣٬٤٠٠-٦٧٥

-

-

٪٤

ماريوت

المتوسط المرجح لكل من
أسلوب طريقة الدخل أسلوب
طريقة التكلفة

٪٧

٪٥٨٬٦٧

١٬٧٠٠-٣٥٠

-

السعر للمتر المربع
)السعر للمتر المربع
بال﷼ السعودي(
١٠٫٧٦١ – ٢١٤٫٢٨٦

٪٤

هيلتون للمؤتمرات

أسلوب طريقة الدخل
والمتوسط المرجح

٪٧

٪٧٣٬٨٧

٤٬٥٠٠-٣٥٠

-

السعر للمتر المربع
)السعر للمتر المربع
بال﷼ السعودي(
٢٫٣٢٩ – ٢١٤٫٢٨٦

٪٤

سوق الخليل )(S1&S2

أسلوب طريقة الدخل

٪٧٫٥ - ٪٨

٪٩٧-٪٩٥

٧٫٠٠٠-٣٫٧٧٦٥

-

-

٪٥٫٥

وحدة توليد النقد

أسلوب التقييم

٣٩

حساسية معدﻻت الخصم والرسملة
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٣٠ ٪١في
٪١٤ ٪٠
معدل
الرسملة ٪١ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٣٠ ٪١في
٪١٤ ٪٠
معدل
الرسملة ٪١ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٣٠ ٪١في
٪١٤ ٪٠
معدل
الرسملة ٪١ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٤ ٪١في
٪٢ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٠ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٧ ٪١في
٪٣ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٠ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٢١ ٪١في
٪١٣ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٦ ٪١

٪١
٪٠
٪٣ ٪١٣
٪٨٪٠
٪١٨- ٪١١٪١
٪٠
٪٣ ٪١٣
٪٩٪٠
٪١٨- ٪١١٪١
٪٠
٪٣ ٪١٣
٪٨٪٠
٪١٨- ٪١١٪٠
٪٢
٪٠
٪١-

٪١
٪٠
٪١٪٢-

٪٠
٪٣
٪٠
٪٣-

٪١
٪١
٪٢٪٤-

٪٠
٪٧
٪٠
٪٦-

٪١
٪٣٪٩٪١٤-

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٦

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

معدل الخصم

معدﻻت اﻹشغال
التقديرية

متوسط اﻹيراد اليومي /
معدل اﻻيجار للمتر
المربع

تكاليف اﻹنجاز

فندق دبل تري

أسلوب طريقة الدخل

٪٧

٪٧٣٫٠١

١٬٨٠٠-٤٠٠

-

-

المنطقة التجارية – N3

أسلوب طريقة الدخل

٪٧

٪١٠٠

٣٫٠٠٠

-

-

٪٤

التكلفة المتوسطة ﻷسلوب
طريقة التكلفة

٪٨٫٥

٪٧٨٬٠١

٢٫٢٠٠-٥٠٠

٤٢٢٬٣٩٩

السعر للمتر المربع
)السعر للمتر المربع
بال﷼ السعودي(
٢١٤٫٢٨٦-١١٫٤٠٠

٪٤

أسلوب طريقة الدخل

٪٨

٪١٠٠

٢٫٨٠٠

-

-

٪٥٫٥

المرحلة  - ٣العنوان H1
)تحت اﻹنشاء(

أسلوب طريقة القيمة
المتبقية

٨٫٥

٪٧٥٫٠٨

٢٫٠٠٠-٤٥٠

٢٩٥٬٥٥٥

السعر للمتر المربع
)السعر للمتر المربع
بال﷼ السعودي(
٢١٤٫٢٨٦-١٥٫٧٤١

٪٤

المرحلة  -٣المول التجاري ٣
)تحت اﻹنشاء(

أسلوب طريقة الدخل

٪٨

٪١٠٠

٢٫٣٠٠

-

-

٪٥٫٥

المرحلة  -٤فنادق )تحت
اﻹنشاء(

أسلوب طريقة القيمة
المتبقية

٪٨٫٥

٪٧٥٫٠٨

٢٫٠٠٠-٣٠٠

١٬٠٤٥٬٨٥٨

السعر للمتر المربع
)السعر للمتر المربع
بال﷼ السعودي(
٢١٤٫٢٨٦-٢٫٠٠٠

٪٤

وحدة توليد النقد

المرحلة  -٢الجميرة )تحت
اﻹنشاء(

المرحلة  -٢المول التجاري ٢
)تحت اﻹنشاء(

أسلوب التقييم

٤٠

قيمة اﻷراضي المطورة
للمتر المربع

معدل الرسملة

٪٤

حساسية معدﻻت الخصم والرسملة
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٢٩ ٪١في
٪١٤
٪٠
معدل
٪١
الرسملة ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١
٪٠ ٪١التغير
٪٢- ٪١٠ ٪٣١ ٪١في
٪١١٪٠ ٪١٨ ٪٠
معدل
_١٩- ٪٩الرسملة ٪٧ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١ ٪٠
٪١التغير
٪١ ٪٣
٪٧ ٪١في
٪٢- ٪٠
٪٣ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٤- ٪٣- ٪٠٫٢ ٪١
التغير في معدل الخصم
٪١
٪٠ ٪١التغير
٪٢- ٪١١ ٪٢٠ ٪١في
٪١١٪٠
٪٨ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٢٠- ٪٩- ٪٢- ٪١
تكلفة اﻻنجاز -/+
 ٪٥تؤدي الى تغير في القيمة العادلة بنسبة  ٪١٫١و
) (٪١٫١على التوالي
٪٠
٪١٣
٪٠
٪١١-

٪١
٪٣
٪٨٪١٨-

التغير في معدل الخصم
٪١التغير
في معدل ٪٣٢ ٪١-
الرسملة ٪١٩ ٪٠
٪٧ ٪١
تكلفة اﻻنجاز -/+
 ٪٥تؤدي الى تغير في القيمة العادلة بنسبة  ٪٠٫٧و
) (٪٠٫٧على التوالي
٪٠
٪١١
٪٠
٪٩-

٪١
٪٢٪١١٪١٩-

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٦

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(

معدل الخصم

معدﻻت اﻹشغال
التقديرية

متوسط اﻹيراد اليومي /
معدل اﻻيجار للمتر المربع

تكاليف اﻹنجاز

قيمة اﻷراضي
المطورة للمتر
المربع

معدل الرسملة

٪٧

٪١٠٠

-

-

-

٪٤

-

-

-

-

-

-

-

وحدة توليد النقد

أسلوب التقييم

المرحلة  -٤المول التجاري ) ٤تحت
اﻹنشاء(

أسلوب طريقة الدخل

المرحلة  -٥قطع أراضي

أسلوب طريقة القيم المقارنة

-

المرحلة  -٦قطع أراضي

أسلوب طريقة القيم المقارنة

-

-

المرحلة  -٧قطع أراضي

أسلوب طريقة القيم المقارنة

-

-

سعر المتر المربع
-/+
٪١٠
سعر المتر المربع
-/+
٪١٠
سعر المتر المربع
-/+
٪١٠

-

-

حساسية معدﻻت الخصم والرسملة
التغير في معدل الخصم
٪١التغير
٪٣٥ ٪١في
٪٢١ ٪٠
معدل
الرسملة ٪٨ ٪١
السعر للمتر المربع -/+
 ٪١٠تؤدي الى  ٢٢٧مليون ﷼ و)(٢٢٧
مليون ﷼
السعر للمتر المربع -/+
 ٪١٠تؤدي الى  ٢٢٥مليون ﷼ و)(٢٢٥
مليون ﷼
السعر للمتر المربع -/+
 ٪١٠تؤدي الى  ٦٦٣٫٦مليون ﷼
و) (٦٦٣٫٦مليون ﷼

لم تكن هناك تغييرات محتملة معقولة في أي من اﻻفتراضات الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في قيمة وحدات توليد النقد في حالة تأثير تغيير جوهري أكثر في اﻻفتراضات الرئيسية .فسوف تكون النتائج كاﻵتي:
المنطقة التجاريةN3 -
إذا زاد معدل الرسملة ومعدل الخصم بـ  ٪١سوف يكون هنالك انخفاض في القيمة بمبلغ  ٣٫٧مليون ﷼ سعودي.
فندق دبل ترى
إذا زاد معدل الرسملة ومعدل الخصم بـ  ٪١سوف يكون هنالك انخفاض في القيمة بمبلغ  ٤٫٤مليون ﷼ سعودي .إذا زاد معدل الرسملة ومعدل الخصم معا ً بـ  ٪١سوف يكون هنالك انخفاض في القيمة بمبلغ  ١٢٥٫٢مليون ﷼ سعودي.

٤١

٪١
٪٠
٪٣- ٪١٢
٪١٣٪٠
٪٢١- ٪١٠-

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٧

عقارات استثمارية
مباني

أراضي

معدات

موجودات
البنية التحتية

أعمال رأسمالية تحت
التنفيذ

المجموع

التكلفة:

الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(
إضافات
تحويﻼت إلى ممتلكات ومصنع ومعدات )إيضاح ) ٧ب((
الرصيد في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدل(

١٬٥١٨٬٢٧٦
)(١٢٤٬٣٢٨
١٬٣٩٣٬٩٤٨

١٬٤٤٧٬٥٦٨
١٠٬٨٠٥
)(٥٧٨٬٣٩٠
٨٧٩٬٩٨٣

٥٥٦٬٣٥٨
٤٬٣٧٣
)(١٩٥٬٦٢٩
٣٦٥٬١٠٢

٩٢٬٣٣٥
٩٢٬٣٣٥

٢٬٩٩٩٬٠٥٢
٤١٤٬٥٥٢
)(٩٩٠٬٠٠٥
٢٬٤٢٣٬٥٩٩

٦٬٦١٣٬٥٨٩
٤٢٩٬٧٣٠
)(١٬٨٨٨٬٣٥٢
٥٬١٥٤٬٩٦٧

إضافات
تحويل إلى موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع )إيضاح ) ٧د((
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

)(٥٤٬٢٧٥
١٬٣٣٩٬٦٧٣

٨٧٩٬٩٨٣

٢٬١١٣
٣٦٧٬٢١٥

٩٢٬٣٣٥

٦٩٬٦٩٤
٢٬٤٩٣٬٢٩٣

٧١٬٨٠٧
)(٥٤٬٢٧٥
٥٬١٧٢٬٤٩٩

اﻻستهﻼك للسنة
تحويﻼت إلى ممتلكات ومصنع ومعدات )إيضاح ) ٧ب((
الرصيد في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدل(

-

٤٧٬٢٨٨
١٧٬٧٩٢
)(٣٦٬٧٨٦
٢٨٬٢٩٤

٦٤٬٢٠٣
٣٠٬٨٤٤
)(٣٨٬٨٦٨
٥٦٬١٧٩

١٣٬٩٨٥
٢٬١٩٠
١٦٬١٧٥

-

١٢٥٬٤٧٦
٥٠٬٨٢٦
)(٧٥٬٦٥٤
١٠٠٬٦٤٨

اﻻستهﻼك للسنة

-

١١٬٠٥٨

١٧٬٠٣٨

١٬٩٢٤

-

٣٠٬٠٢٠

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

-

٣٩٬٣٥٢

٧٣٬٢١٧

١٨٬٠٩٩

-

١٣٠٬٦٦٨

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٬٣٣٩٬٦٧٣

٨٤٠٬٦٣١

٢٩٣٬٩٩٨

٧٤٬٢٣٦

٢٬٤٩٣٬٢٩٣

٥٬٠٤١٬٨٣١

في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدل(

١٬٣٩٣٬٩٤٨

٨٥١٬٦٨٩

٣٠٨٬٩٢٣

٧٦٬١٦٠

٢٬٤٢٣٬٥٩٩

٥٬٠٥٤٬٣١٩

في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(

١٬٥١٨٬٢٧٦

١٬٤٠٠٬٢٨٠

٤٩٢٬١٥٥

٧٨٬٣٥٠

٢٬٩٩٩٬٠٥٢

٦٬٤٨٨٬١١٣

اﻻستهﻼك المتراكم:

الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٩معدل(

صافي القيمة الدفترية:

)أ(

تشـمل العقارات اﻻسـتثمارية مراكز تجارية ومواقف سـيارات وعقارات تحت التطوير .تدر المراكز التجارية ومواقف السـيارات المطورة دخﻼً من خﻼل عقود إيجار .خﻼل السـنة المنتهية في  ٣١ديسـمبر  ،٢٠٢٠تمت رسـملة مبلغ  ٥٧٫٩مليون ﷼
سـعودي ) ٣١ديسـمبر  ١٢٣٫٣ :٢٠١٩مليون ﷼ سـعودي( كتكاليف اقتراض لبناء عقارات اسـتثمارية مدرجة ضـمن أعمال رأسـمالية تحت التنفيذ .عﻼوة على ذلك ،فإن معدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد مبلغ تكاليف اﻻقتراض التي سـيتم رسـملتها هو
متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على القروض واﻻقتراضات العامة للمجموعة خﻼل السنة ،في هذه الحالة .(٪٥٫٠٣ :٢٠١٩) ٪٤٫٢٦

٤٢

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٧

عقارات استثمارية )تتمة(
)ب (

خﻼل سنة  ،٢٠١٩تم تحويل العقارات اﻻستثمارية للمجموعة إلى ممتلكات ومصنع ومعدات بعد انتهاء اتفاقية اﻹيجار.

)ج(

تمثل اﻷعمال الرأسمالية تحت التنفيذ موجودات تحت اﻹنشاء متعلقة بالمراكز التجارية وأعمال تطوير البنية التحتية في اﻷرض.

)د(

تمثل هذه المبالغ المبالغ المحولة إلى الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والمتعلقة بموجودات تحددها اﻹدارة ليتم استردادها بشكل رئيسي
من خﻼل معاملة بيع بدﻻً من استمرار اﻻستخدام .راجع أيضًا إيضاح رقم .١٤

)ه(

تم تحميل مصاريف اﻻستهﻼك للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠و ٢٠١٩على تكلفة المبيعات.

)و (

في  ٣١ديســــمبر  ،٢٠٢٠تم رهن العقارات اﻻســــتثمارية للمجموعة والتي تبلغ قيمتها الدفترية  ١٫٠١٨مليون ﷼ ســــعودي ) ١٫٠١٨ :٢٠١٩مليون ﷼
سعودي( كضمانات مقابل القروض واﻻقتراضات ومطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار .انظر أيضا اﻹيضاح رقم  ١٦و.٢١

)ز(

يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اﻹيضاح .٣٦

)ح(

فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر للعقارات اﻻستثمارية:
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٢٠٢٠
٢٦٬٣٠٢
)(٧٨٬٩٠٧

إيرادات إيجار من عقود إيجار تشغيلية
مصاريف تشغيلية مباشرة للعقارات التي ولدت إيرادات اﻹيجار

٢١٢٬١٩٣
)(١٤٥٬٢٦٢

لم يكن هنالك أي مصاريف تشغيلية مباشرة للعقارات التي لم تولد إيرادات ايجار )تحت التطوير( خﻼل  ٢٠٢٠و .٢٠١٩
)ط (

فيما يلي القيمة العادلة للعقارات اﻻستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة:
٢٠٢٠
٨٬٣٩٩٬٠٩٦

إيرادات إيجار

٢٠١٩
١١٬٦٠٠٬٠٠٠

جميع العقارات اﻻستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة هي لغرض توليد إيرادات إيجارية وﻻ تحتفظ بأي عقارات استثمارية بدون استخدام محدد.
إن اﻹيرادات مستمدة من عدد كبير من المستأجرين وﻻ يوجد أي مستأجر واحد يساهم بأكثر من  ٪٢٠من إيرادات المجموعة.
)ي(

اتفاقيات اﻹيجار

العقارات اﻻســتثمارية التي تؤجر إلى مســتأجرين تكون بموجب عقود اﻹيجار التشــغيلية مع اﻹيجارات المســتحقة على أســاس شــهري .يحمل عقد إيجار المجموعة
مدفوعات إيجارية ثابتة في طبيعتها ،وﻻ توجد مدفوعات متغيرة تعتمد على النسب المئوية للمبيعات.
)ك(

فيما يلي الحد اﻷدنى لمدفوعات اﻹيجار مستحقة الدفع على عقود إيجار العقارات اﻻستثمارية المحتفظ بها ﻹيرادات اﻹيجار:
٢٠٢٠
٤١٬٩٢٩
١٨٬٦٣٧
٣٬٩٢٦
٦٤٬٤٩٢

خﻼل سنة واحدة
بين سنة واحدة وسنتين
بين  ٢إلى  ٣سنوات

٢٠١٩
٧٧٬٩٣٢
٣٨٬٢٦٦
١٤٬٢١٥
١٣٠٬٤١٣

قيمت اﻹدارة أن اتفاقيات اﻹيجار تنشئ حقوقًا والتزامات محددة تنطبق في حالة كوفيد ١٩-الحالية .عﻼوة على ذلك  ،يمكن التعامل مع اﻹجراءات التي تتخذها السلطة
المختصة استجابةً لكوفيد ١٩-كقوة قاهرة .تمت معالجة مبالغ اﻹيجار كمدفوعات إيجار متغيرة سالبة وتم اﻻعتراف بالتخفيض في المدفوعات في الفترة الحالية التي
حدثت فيها اﻷحداث والظروف التي أدت إلى انخفاض المدفوعات.
)ل (

صا تكلفة اﻻستبعاد .لم يتم تحديد أي انخفاض في القيمة.
قد رت اﻹدارة المبلغ القابل لﻼسترداد للعقارات اﻻستثمارية بواسطة تقييم القيمة العادلة ناق ً

)م(

تقييم العقارات المحتفظ بها ﻹيرادات اﻹيجار:

ارتبطت المجموعة بخبراء تقييم مؤهلين مهنيين مســتقلين ،هم "شــركة إســناد للتقييم العقاري" ،الذين يحملون مؤهﻼت مهنية مثبتة وذات صــلة ولديهم خبرة حديثة
في مواقع وقطاعات العقارات اﻻسـتثمارية التي تقدر قيمتها بتحديد القيمة العادلة للعقارات في  ٣١ديسمبر  :٢٠١٩) ٢٠٢٠شركة إسناد للتقييم العقاري( .تم اعتماد
هـذا المقيم من قبـل الهيئـة الســـــعوديـة للمقيمين المعتمـدين وقـامو بعملهم وفقـا لمعـايير مجلس معـايير التقييم الـدوليـة ) (IVSCوكـذلـك اﻷنظمـة الصـــــادرة عن الهيئـة
السـعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(  .تتضـمن اﻹدارة المالية للمجموعة فريقا ً يقوم بمراجعة التقييمات التي ينجزها المقيم المسـتقل ﻷغراض التقييم المالي .يرفع هذا
الفريق تقارير مباشــرة إلى الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ومســؤول شــؤون المخاطر للمجموعة ،ويتم عقد مناقشــات خاصــة بعمليات التقييم والنتائج بين الرئيس
التنفيذي للقطاع المالي ومسؤول شؤون المخاطر وفريق التقييم مرة على اﻷقل كل ربع سنة ،تماشيا ً مع تواريخ التقارير ربع السنوية الخاصة بالمجموعة.
لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خﻼل السنة.

٤٣

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٧

عقارات استثمارية )تتمة(
في نهاية كل سنة مالية ،تقوم اﻹدارة المالية بما يلي:
 التحقق من جميع المدخﻼت 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  ٢و ٣في تاريخ كل تقرير خﻼل مناقشات التقييم ربع السنوية بين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ومسؤول شؤون
تقريرا يشرح فيها أسباب تحركات القيمة العادلة ،إن وجدت.
المخاطر وفريق التقييم .كجزء من هذه المناقشة ،يعرض الفريق
ً
)ن(

منهجية التقييم والمدخﻼت الهامة واﻻفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيم في تقييم صافي القيمة القابلة لﻼسترداد هي كما يلي:

منهجية التقييم:
بالنسبة لجميع المراكز التجارية المنجزة أو تحت التطوير ،تم تحديد التقييم باستخدام أسلوب طريقة الدخل بنا ًء على مدخﻼت هامة ﻻ يمكن رصدها.
أســـلوب طريقة الدخل :بموجب هذا المنهج ،حصـــل المقيّم على إيجار العقار المحدد والتدفقات النقدية المقدرة الواردة لﻺيجارات المســـتقبلية .يتم خصـــم التدفقات
النقدية الواردة المســـتقبلية إلى تاريخ التقييم ،مما أدى إلى القيمة العادلة للعقار اﻻســـتثماري ذي الصـــلة .حيث أن هذه التقييمات تســـتند إلى مدخﻼت هامة ﻻ يمكن
رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى .٣
راجع أيضًا إيضاح رقم ) ٦أ( لﻼفتراضات الرئيسية والمعلومات حول قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخﻼت الهامة التي ﻻ يمكن مﻼحظتها.
كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠٢٠لم تكن هناك مؤشرات على انخفاض القيمة وكانت القيمة العادلة للعقارات ﻹيرادات اﻹيجار أعلى من القيمة الدفترية.
)س( كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠لم يكن لدى المجموعة أي التزام تعاقدي عن إصﻼحات وصيانة مستقبلية والتي لم يتم اثباتها كمطلوبات.
)ع(
٨

بالنسبة لجميع العقارات اﻻستثمارية ،فإن اﻻستخدام الحالي يعتبر هو اﻻستخدام اﻷمثل واﻷفضل لهذه العقارات.

استثمار في مشروع مشترك
يمثل استثمار المجموعة بنسبة  ٪٤٠في 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 اﻷسهم 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 ﻹنشاء وتشغيل وصيانة نظام تبريد
المنطق ة )"نظام التبريد"( .مكان العمل الرئيسي للمشروع المشترك هو مكة المكرمة ،المملكة العربية 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 التعديﻼت التي أجرتها المجموعة عند استخدام طريقة حقوق الملكية  ،بما في ذلك تعديﻼت القيمة العادلة والتعديﻼت على اﻻختﻼفات في السياسة
المحاسبية .فيما يلي معلومات مالية مختصرة للمشروع المشترك وتسوية القيمة الدفترية لﻼستثمار في القوائم المالية الموحدة.
انظر إلى إيضاح التعديل الوارد في اﻹيضاح .٣٦

٤٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ٨استثمار في مشروع مشترك )تتمة(
قائمة المركز المالي المختصرة لشركة التبريد:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
موجودات متداولة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
صافي اﻻستثمار في عقد اﻹيجار التمويلي – المتداول
مبالغ مطلوبة من شريك
نقد وما يماثله
موجودات غير متداولة
أدوات ومعدات
مصنع تحت اﻹنشاء
أصل حق اﻻستخدام
أدوات مالية مشتقة
صافي اﻻستثمار في عقد اﻹيجار التمويلي ،غير متداول
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عﻼقة
الجزء المتداول من قرض ﻷجل
الجزء المتداول من المطلوبات اﻹيجارية
مخصص الزكاة
مطلوبات غير متداولة
قرض ﻷجل ،الجزء غير المتداول
أدوات مالية مشتقة
دفعات مقدمة مقابل مشروع
مطلوبات إيجار
صافي الموجودات

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

١٦٫٩٨٥
١٩٫٧٢٧
٨٨٫٢١١
٥٫٧٩٩
١٣٠٫٧٢٢

٣٩٬١٩٤
١٥٬٧٨١
٧٥٬٥٣٧
٤٬٢٧٤
١٣٤٬٧٨٦

٢٫٢٧٥
٢٦٫٩٣٥
٧٨٢٫٣٧٩
٨١١٫٥٨٩

٢٣
١٨٢٬٢٠٨
٢٧٬٧٨٥
٦١٠٬٧٦٣
٨٢٠٬٧٧٩

٦٤٫١٧٧
٦٣٫٨٠٤
١٢٫٧٤٥
٥٫٠٠٠
٢٫٣١٦
١٤٨٫٠٤٢

٨٩٬٥٥٨
٣٨٬٣٤٢
٣٥٬٩٠٦
٤٬٠٤٨
٢٬٤٩٠
١٧٠٬٣٤٤

٤١٣٫٥٧١
٤٧٫١٠١
٤٦٠٫٦٧٢
٣٣٣٫٥٩٧

٤٢٣٬٧٥٨
٨٩٨
١٦٬٨٦٢
٤٨٬١٤٤
٤٨٩٬٦٦٢
٢٩٥٬٥٥٩

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(

تسوية للقيم الدفترية:
في بداية السنة
مساهمة إضافية لرأس المال
الربح للسنة
الدخل الشامل اﻵخر للسنة
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
صافي الموجودات الختامي

٢٩٥٬٥٥٩
١٨٫٣٥٢
١٨٫٨٥١
٨٣٥
٣٣٣٫٥٩٧

٢٦٥٬٦٣١
١٦٬٠٠٠
١٤٬٨٥٣
)(٩٢٥
٢٩٥٬٥٥٩

نسبة أسهم المجموعة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
اﻹستبعادات
القيمة الدفترية

٪٤٠
١٣٣٫٤٣٩
)(١٨٫٨٤٩
١١٤٫٥٩٠

٪٤٠
١١٨٬٢٢٤
)(٣١٫١٤٢
٨٧٫٠٨٢

قائمة الربح أو الخسارة المختصرة لشركة تبريد المنطقة المركزية:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

إيرادات
مصروف فائدة
استهﻼك وإطفاء
الزكاة وضريبة الدخل

٨٠٫٣٥٨
)(٢٦٫٦٠٨
)(١٫٢٩١
)(٢٫٣٠٧

٩٣٬٢٢٢
)(٣١٬٠٤٧
)(١٬٣٢٧
)(٢٬٤٣٦

الربح للسنة
الدخل الشامل اﻵخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

١٨٫٨٥١
١٨٫٨٥١

١٤٬٨٥٤
)(٩٢٥
١٣٬٩٢٩

٤٥

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٩

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
١-٩

تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

تصنف المجموعة الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:
٢-٩

استثمارات الديون غير المؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة.
استثمارات حقوق الملكية التي لم تختار المنشأة إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة لها من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
القيمة الدفترية
كما في
إيضاح

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

ربح )خسارة( غير محققة
كما في

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(

موجودات غير متداولة
صندوق البﻼد للضيافة في مكة المكرمة

أ

٣٠٤٬٧١٠

٣٣١٬٠٠٠

)(٢٦٬٢٩٠

١١١٬٠٠٠

موجودات متداولة
صندوق اﻹنماء للسيولة بال﷼ السعودي

ب

٦٧٬٨٣٦

٢٠٥٬٥٢٧

٢٬٣٠٨

٣٬٧١٠

أ( يمث ـ ل ه ـ ذا اﻻستثم ـ ار استثماراً في  ٢٠مليون وحدة ) ٣١ديسمبر  ٢٠ :٢٠١٩ملي ـ ون وح ـ دة( من الكيان المستثمر فيـــه وهـــو صن ـ دوق استثماري عقاري مقفل
خاص ،مقره في المملكة العربية الســعودية وتديره شــركة البﻼد لﻼســتثمار .الهدف من الكيان المســتثمر فيه هو الحصــول على حصــة في عقارات تقع في مكة
المكرمة من أجل توليد الدخل ونمو رأس المال .تتمثل الموجودات الرئيسـية للكيان المسـتثمر فيه في العقارات اﻻسـتثمارية .يقوم الكيان المسـتثمر فيه بإعداد ونشـر
القوائم المالية على أسـاس نصـف سـنوي والتي تُدرج فيها صـافي قيمة الموجودات للصـندوق بنا ًء على القيمة العادلة لهذه العقارات اﻻسـتثمارية ،كما هو محدد من
قبل أكثر من مقيم من المقيمين المسـتقلين )يشـار إليه بــــــ "صـافي قيمة الموجودات اﻻسـترشـادية "( .بما أن وحدات الصـندوق يتم تداولها بالرجوع إلى صـافي قيمة
الموجودات اﻻسـترشـادية المذكورة ،تعتقد اﻹدارة أنه تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة للكيان المسـتثمر فيه .وفقًا ﻵخر قوائم مالية تمت مراجعتها للكيان المسـتثمر
فيه للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠يبلغ صافي قيمة الموجودات اﻻسترشادية لكل وحدة  ١٥٫٢٤﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ١٦٫٥٥ :٢٠١٩﷼ سعودي(،
والذي تم استخدامه وفقًا لذلك كأساس لتقييم استثمارات المجموعة كما في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
ـتثمارا في صـندوق اﻹنماء للسـيولة بال﷼ السـعودي وهو صـندوق اسـتثمار عام مقره المملكة العربية السـعودية وتديره شـركة اﻹنماء لﻼسـتثمار .الهدف
ب( يمثل هذا اس
ً
من الكيان المستثمر فيه هو اﻻستثمار في عقود المرابحة التي تتوافق مع الشريعة اﻹسﻼمية.
ج( انظر إلى إيضاح التعديل الوارد في اﻹيضاح .٣٦
٣-٩

مبالغ مثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر

خسارة القيمة العادلة المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر
ربح القيمة العادلة المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر
٤-٩

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٢٦٬٢٩٠
٢٫٣٠٨

١١٤٫٧١٠

القيمة العادلة والتعرض للمخاطر

إن المعلومات المتعلقة بالطرق واﻻفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة مبينة في اﻹيضاح رقم .٣١

٤٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
١٠

نقد وما يماثله
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك )انظر اﻹيضاحات )أ( و )ب( و )ج( أدناه(

أ(

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(

ناقصاً :نقد محتجز  -غير متداول )انظر اﻹيضاح )أ( أدناه(
ناقصاً :نقد محتجز  -متداول )انظر اﻹيضاح )أ( أدناه(

٤٦٢
٦٤١٬٦٧٢
٦٤٢٫١٣٤
)(٢٤٢٬٥٩٠
)(٣٤٨٬٣١٩

٣٣٠
٩٢٧٬٦٤٦
٩٢٧٬٩٧٦
)(٢٤٢٬٥٩٠
)(٤٤٦٬٢٤٤

٤٣٦
١٬٥٦٩٬٧٠٢
١٬٥٧٠٬١٣٨
)(٣٤٢٬٥٩٠
)(٥٧٣٬٠٦٠

نقد وما يماثله

٥١٬٢٢٥

٢٣٩٬١٤٢

٦٥٤٬٤٨٨

يتضـمن النقد المحتجز مبلغ  ٣٥٢٫٥مليون ﷼ سـعودي محتفظ به في ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية بفترة اسـتحقاق لمدة ثﻼثة أشـهر ) ٣١ديسـمبر :٢٠١٩
 ٤٦٢مليون ﷼ سـعودي( وتحقق أربا ًحا بمعدﻻت السـوق السـائدة .ومع ذلك ،فإن ودائع المرابحة محتجزة بموجب حسـابات احتياطي وفقًا لﻼتفاقيات بموجب
الترتيبات ذات الصلة مع البنوك التجارية.

ب( يبلغ الرصـيد في الحسـابات البنكية مع الكيانات التي لها إدارة مشـتركة مع المجموعة  ٥٠٫٣مليون ﷼ سـعودي كما في تاريخ التقرير ) ٣١ديسـمبر :٢٠١٩
 ١٣٫٧مليون ﷼ سعودي(.
ج( يتم اﻻحتفاظ بالنقد في الحســـابات لدى البنوك التي لها تصـــنيفات ائتمانية جيدة .تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله والنقد المحتجز يقارب القيمة الدفترية في
 ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
١١

موجودات أخرى
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(

موجودات غير متداولة أخرى
إيجار مستحق

١٩٬٩٤٤

٢٣٬٢٩١

١٩٬١٩١

موجودات متداولة أخرى
إيجار مدفوع مقدما ً
ذمم مدينة أخرى للفنادق
أخرى
المجموع

١١٬١٩٤
١٦٬٤٦٨
٤٬٥٦٠
٣٢٬٢٢٢

١٠٬٥٠١
٨٬٧٦٤
٥٬٤٦٧
٢٤٬٧٣٢

١٨٬٩٧٠
١٢٬٠١٦
١٢٬٢٦٠
٤٣٬٢٤٦

شهرا من تاريخ التقرير .وبالتالي ،تمثل القيم الدفترية لهذه اﻷرصدة نفس قيمتها العادلة.
تتم تسوية اﻹيجار المستحق والذمم المدينة اﻷخرى عادة خﻼل ١٢
ً
١٢

عقارات للتطوير والبيع
تمثل هذه العقارات عقارات يتم تطويرها لبيعها كوحدات سكنية تحددها اﻹدارة ﻻستخدامها للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة اﻻعتيادية.
كانت الحركة خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠كما يلي:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٬٤٢٣٬٣٠٢
١١٬٧٧١
١٬٤٣٥٬٠٧٣
)(١٦٬٠٢٩
١٬٤١٩٬٠٤٤

الرصيد اﻻفتتاحي
إضافات
ناقصاً :محمل على تكلفة اﻹيرادات

٤٧

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(
١٬٠١٠٬٥٨٠
٤٥٥٬٨٤٣
١٬٤٦٦٬٤٢٣
)(٤٣٬١٢١
١٬٤٢٣٬٣٠٢

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(
٣١٣٬٦٠٥
١٬١٩٢٬٧٥٠
١٬٥٠٦٬٣٥٥
)(٤٩٥٬٧٧٥
١٬٠١٠٬٥٨٠

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ١٢عقارات للتطوير والبيع )تتمة(
١-١٢

في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠تم رهن العقارات للتطوير للمجموعة والبالغة  ١٤٦مليون ﷼ سعودي كضمان لبنك تجاري محلي .أيضا ،انظر اﻹيضاح رقم
 ١٦لمزيد من التفاصيل.

٢-١٢

يتم إدراج العقارات للتطوير المثبتة كمصروف خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠ضمن تكلفة العقارات للتطوير المباعة .انظر اﻹيضاح .٢٤

٣-١٢

تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق:

في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠و ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩تم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للممتلكات لتكون أعلى من قيمتها الدفترية.

وحدات سكنية
أجرت إدارة المجموعة دراسة حول تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات السكنية الخاصة بها .تشتمل هذه الدراسة على تحديد نموذج اﻻستبعاد المطبق وتقدير
المتغيرات الهامة مثل سعر البيع المقدر بنا ًء على نموذج اﻻستبعاد المطبق والتكلفة المقدرة للبيع والتكلفة المقدرة لتجهيز اﻷصل للبيع .في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
و ،٢٠١٩تم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لتلك الوحدات السكنية على أنها أكثر من قيمها الدفترية.
١٣

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٣٦٬٦٧٩
٥٣٬٣٨٢
١٧٬٥٣٢
٦٩٬٩٩٦
٦٬٥٣٨
١٤٬٥٧١
٧٬١٢٧
)(١٠٤٬٢٩٧
١٠١٬٥٢٨

ذمم مدينة من عقد مع العمﻼء
ذمم مدينة من إيرادات اﻹيجار
ذمم مدينة متعلقة بعقارات للتطوير والبيع
موجودات عقود
دفعات مقدمة إلى موردين
إيرادات إيجار مستحقة
الهامش و الودائع اﻷخرى
ذمم مدينة أخرى
ناقصاً :صافي خسارة اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(
٧١٬١٥١
٥٢٬٠١١
٢٥٬٤١٣
٦٤٬٩٥٦
٦٨٬٩٢٦
٩٬٣١٢
١٩٬٧٧١
١١٬٤٨٧
)(٢٠٬٧٠٥
٣٠٢٬٣٢٢

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(
٦١٬٠٣٥
٣٤٬٢٨٥
٣١٬٧٩٩
٩٣٬١١٢
٥٩٬٨١٦
٣٬٢٥٩
١٤٬٥٧١
٤٬٤٣٩
)(١٢٬١٠٤
٢٩٠٬٢١٢

الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشــتقة مقاســ ة بالتكلفة المطفأة وتســتحق بشــكل عام على فترات من  ٩٠إلى  ١٨٠يوما .قد تتأثر القيمة
الدفترية بالتغيرات في مخاطر اﻻئتمان لﻸطراف المقابلة .ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى اﻷطراف الخارجية،
خمس ة
وبالتالي فإن هذه اﻷرصـدة بدون ضـمانات .تتركز الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة العربية السـعودية .كما في  ٣١ديسـمبر  ،٢٠٢٠اسـتحوذ أكبر ـ
عمﻼء على  ٣١) ٪٣٦ديسمبر  ( ٪٥٫٥ :٢٠١٩من الذمم المدينة التجارية القائمة .نظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية ،تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.
تتضمن الدفعات المقدمة للموردين بشكل رئيسي الدفعات المقدمة المتعلقة بإصﻼح وصيانة أعمال البنية التحتية.
مخصص اﻻنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اﻷخرى كالتالي:
إيضاح
١-١٣
٢-١٣
٣-١٣
٤-١٣

ذمم مدينة من عقود مع عمﻼء
ذمم مدينة من ايرادات إيجار
ذمم مدينة متعلقة بعقارات للتطوير والبيع
موجودات عقود

٤٨

السنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠

السنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٢٦٫٥٧١
٤٧٫٧٤٩
١٧٫٥٣٢

٨٦٤
١٩٫٨٤١
-

١٢٬٤٤٥
١٠٤٬٢٩٧

٢٠٬٧٠٥

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
١٣

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى )تتمة(
 ١-١٣فيما يلي حركة مخصص اﻻنخفاض في قيمة الذمم المدينة من العقود مع العمﻼء:
٢٠٢٠
الرصيد اﻻفتتاحي
محمل خﻼل السنة
عكس خﻼل السنة

٨٦٤
٢٥٬٧٠٧
٢٦٬٥٧١

الرصيد الختامي

٢٠١٩
١٬٠٩٦
)(٢٣٢
٨٦٤

 ٢-١٣فيما يلي الحركة في مخصص اﻻنخفاض قيمة الذمم المدينة من إيرادات اﻹيجار:
٢٠٢٠
الرصيد اﻻفتتاحي
محمل خﻼل السنة
الرصيد الختامي

٢٠١٩

١٩٬٨٤١
٢٧٬٩٠٨

١١٬٠٠٨
٨٬٨٣٣

٤٧٬٧٤٩

١٩٬٨٤١

 ٣-١٣فيما يلي الحركة في مخصص اﻻنخفاض قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالعقارات للتطوير والبيع:
٢٠٢٠
الرصيد اﻻفتتاحي
محمل خﻼل السنة

١٧٬٥٣٢
١٧٬٥٣٢

الرصيد الختامي

٢٠١٩
-

 ٤-١٣فيما يلي حركة مخصص اﻻنخفاض في قيمة موجودات العقود:
٢٠٢٠
الرصيد اﻻفتتاحي
محمل خﻼل السنة
الرصيد الختامي

٢٠١٩

١٢٬٤٤٥

-

١٢٬٤٤٥

-

تتعلق موجودات العقود ذات الصلة بمبيعات العقارات على الخارطة لغرض التطوير والبيع .يتم اﻻعتراف بموجودات العقود مبدئيًا لﻺيرادات المكتسبة من العقارات
تحت التطوير المقدمة للعمﻼء ولكن لم يتم إصدار فواتير بها .عند إصدار الفاتورة  ،يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كموجودات عقود إلى ذمم مدينة تجارية.
اعترفت المجموعة أيضًا بمخصص خسارة لموجودات العقود وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية .٩
١٤

موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
مترا مربعًا ،تقع في المرحلة السابعة من مشروع المجموعة
في  ١٣ديسمبر  ،٢٠٢٠أبرمت المجموعة عقدًا لبيع قطعة أرض بالمرحلة السابعة ،بمساحة ً ٢٫٥٧٢
بسعر  ٨٣٠مليون ﷼ سعودي .تبلغ القيمة الدفترية لﻸصل  ١١٥٫٨مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠لم تستبعد المجموعة قطعة اﻷرض خﻼل عام
 .٢٠٢٠وقد قامت المجموعة بتحصيل دفعة مقدمة بمبلغ  ١٠٠مليون ﷼ سعودي متضمنه  ٢٠مليون ﷼ سعودي خﻼل العام  .٢٠٢٠من المتوقع تحصيل العائدات
المتبقية قبل ٣٠يونيو  ٢٠٢١عند استيفاء شروط البيع التي تشمل ،من بين متطلبات أخرى ،نقل صك الملكية إلى المشتري.

٤٩

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ١٥رأس المال واﻻحتياطيات
 ١-١٥رأس المال
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠تم تقسيم رأس مال الشركة إلى  ٩٢٩٬٤٠٠٬٠٠٠سهم بقيمة  ١٠﷼ سعودي للسهم الواحد.
 ٢-١٥احتياطي نظامي
وفقا ً لنظام الشــركات الســعودي ،يتم تحويل  ٪١٠من صــافي ربح الســنة إلى اﻻحتياطي النظامي .يجوز للمجموعة أن تقرر وقف مثل هذه التحويﻼت عندما يبلغ
مجموع اﻻحتياطي  ٪٣٠من رأس المال .إن هذا اﻻحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.
 ٣-١٥احتياطي لدفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
يمثل ذلك مبالغ مدفوعة مقدما ً إلى بعض المؤسـسـين )"المؤسـسـين"( في السـنوات السـابقة ،ومعتمدة من المسـاهمين على النحو الواجب والمنصـوص عليه في النظام
اﻷســـاســـي للشـــركة ،وﻻحقا ً توقفت من خﻼل قرار المســـاهمين في اجتماع جمعيتهم العمومية الغير عادية بتاريخ  ٢٨مارس ٢٠١٦م )الموافق  ١٩جمادى اﻵخر
١٤٣٧هـ(.
إن المبالغ المدفوعة مقدما ً قابلة للتعديل مقابل توزيعات اﻷرباح المستقبلية من قبل الشركة و/أو عائدات بيع أسهم الشركة المحتفظ بيها من قبل المؤسسين.
 ١٦قروض واقتراضات
فيما يلي تفاصيل القروض واﻻقتراضات الخاصة بالمجموعة:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

 ١يناير
٢٠١٩

قروض واقتراضات
عموﻻت مستحقة عن قروض اﻷجل
ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة

١٠٬٥٢٩٬٧٤٨
٤٣٣٫٣٧٤
)(٢٣٬٠٤١
١٠٬٩٤٠٬٠٨١
)(٢٬٥٩٢٬٢٠١

٩٬٩٢٧٬٥١٩
٣١٤٫٥٥٠
)(٣١٬٢٣٦
١٠٬٢١٠٬٨٣٣
)(٥٬٢٦٢٬٨٢١

٩٬١١٩٬٩٦٤
١٩٠٫٣٢٩
)(٣٨٬٠٨٠
٩٬٢٧٢٬٢١٣
)(٣٬٦١٣٬١٨٣

الجزء غير المتداول

٨٬٣٤٧٬٨٨٠

٤٬٩٤٨٬٠١٢

٥٬٦٥٩٬٠٣٠

الجزء المتداول

الجزء غير المتداول
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
قرض حكومي )المﻼحظة )أ( أدناه(
العمولة المستحقة
قرض تمويل اسﻼمي مشترك )المﻼحظة )ب( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )ج( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )ز( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )و( أدناه(
الصكوك الثانوية )المﻼحظة )ح( أدناه(
ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

 ١يناير
٢٠١٩

٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٣١٨٫٣٠٠
٣٫٥٨٧٫٦٩٩
٣٣١٫٧٧٠
٢٫٨٧٣
٦٠٠٫٠٠٠
١٥٫٨٥٦
٥٠٦٫٢٥٠
٨٫٣٦٢٫٧٤٨
)(١٤٫٨٦٨

٣٫٨٩٨٫٢٠٨
١٩٫٨٣٦
٥٤٦٫٧٧٠
٥٠٦٫٢٥٠
٤٫٩٧١٫٠٦٤
)(٢٣٫٠٥٢

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٧٩٩٫٤٠٤
٣٤١٫٢٦٦
٣٩٫٩٦٩
٥٠٦٫٢٥٠
٥٫٦٨٦٫٨٨٩
)(٢٧٫٨٥٩

٨٫٣٤٧٫٨٨٠

٤٫٩٤٨٫٠١٢

٥٫٦٥٩٫٠٣٠

٥٠

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
١٦

قروض واقتراضات )تتمة(
الجزء المتداول
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )د( أدناه(
العمولة المستحقة
قرض تمويل اسﻼمي مشترك )المﻼحظة )ب( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )ج( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )ه( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )و( أدناه(
العمولة المستحقة
قرض حكومي )المﻼحظة )أ( أدناه(
العمولة المستحقة
تسهيل من بنك محلي )المﻼحظة )ز( أدناه(
العمولة المستحقة )المﻼحظة )ز( أدناه(
العمولة المستحقة )المﻼحظة )ح( أدناه(

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫٥٥٣
٩٥٧٫٠٢٩
٨٤٠
٢٧٢٫٩٧٣
١١٫٨٥١
١٣٥٫٧٥٣
١٫٧٥٧
١٣٨٫٢٧٤
٩٦٩
٤٢٫٤٢١
٣٫٥٦٠
٦٫٣٩٤
٢٫٦٠٠٫٣٧٤
)(٨٫١٧٣

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٫٤٩٢
١٦٫٣٦٨
٢٥٫٠٠٠
١٠٫٥٢٢
١٤٧٫٩٨١
٢٫٧٣٦
٢٠٣٫٣١٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫١٢٦
٦٠٠٫٠٠٠
٧٩٧
٦٫٦٧٣
٥٫٢٧١٫٠٠٥
)(٨٫١٨٤

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٫١٣٧
٣٧٫٥٣٩
٢٧٩٫٣١٣
١١٫٤٦٥
٧٦٫٤٤٨
٧٧٫٣١٤
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٤٫٨٠٦
٤٫٣٨٢
٣٫٦٢٣٫٤٠٤
)(١٠٫٢٢١

الجزء المتداول

٢٫٥٩٢٫٢٠١

٥٫٢٦٢٫٨٢١

٣٫٦١٣٫١٨٣

ناقصاً :نفقات مالية مؤجلة

أ(

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

 ١يناير
٢٠١٩

في  ١٣ديســمبر ) ٢٠١١الموافق  ١٨محرم ١٤٣٣هـــــــ( ،وقعت المجموعة اتفاقية مع جهة حكومية للحصــول على قرض بمبلغ  ٣مليار ﷼ ســعودي .تم
تخصــيص القرض لتطوير المرحلة الثالثة من مشــروع المجموعة .في البداية ،كان المبلغ مســتحقًا للتســوية على ســتة أقســاط نصــف ســنوية تبدأ من  ١يناير
.٢٠١٤
خﻼل سنة  ،٢٠١٦حصلت المجموعة على تمديد في تاريخ بدء التسوية حتى  ١يناير .٢٠١٩
خﻼل  ،٢٠١٨حصــلت المجموعة على موافقة من المقرض ﻹعادة جدولة القرض لســداده على ثﻼثة أقســاط متســاوية ســنويًا ،بد ًءا من  ٣١ديســمبر ،٢٠١٨
بسعر فائدة سايبور زائداً اﻻنتشار.
خﻼل سنة  ،٢٠٢٠حصلت المجموعة على موافقة من ال ُمقرض لتأجيل سداد جميع اﻷقساط المستحقة في أو قبل  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠حتى  ٣١مارس .٢٠٢٢
نتيجة لذلك  ،قامت المجموعة باثبات خسائر تعديل تبلغ  ٩٫٣مليون ﷼ سعودي مسجلة تحت تكاليف التمويل نتيجة ﻹعادة جدولة التسهيﻼت خﻼل السنة.
تعهدت المجموعة بالمرحلة الثالثة للمقرض كرهن عقاري مقابل مبلغ القرض .ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ب( وقعت المجموعة بتاريخ  ١٨مايو ) ٢٠١٥الموافق  ٢٩رجب ١٤٣٦هـ( اتفاقية قرض إسﻼمي مشترك بنظام اﻹجارة بحد ائتماني قدره  ٨مليار ﷼ سعودي
مع بنكين محليين .تم استخدام هذا القرض في سداد جميع اﻻلتزامات البنكية الخاصة بالمراحل  ٢و ٤و ٥بما في ذلك قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره ٢
مليار ﷼ سعودي )تم دفعه( والتزام آخر قصير اﻷجل ،باﻹضافة إلى استكمال إنشاء المرحلة  ٢والمرحلة  ،٤وكذلك تنفيذ المرحلة  .٥يستحق سداد تمويل
القرض اﻹسﻼمي المشترك على مدى  ١٢سنة من تاريخ توقيع اﻻتفاقية بواقع دفعات ربع سنوية تنتهي في سبتمبر  .٢٠٢٧لدى المجموعة خيار تمديد جدول
الدفعات لمدة  ٤سنوات إضافية .قامت المجموعة بسحب مبلغ  ٤٫٥مليار ﷼ سعودي بموجب التسهيل وتحمل تكاليف اﻻقتراض بمعدل سايبور زائداً اﻻنتشار.
خﻼل سنة  ،٢٠٢٠تلقت المجموعة خطابًا بتأجيل السداد المستحق حتى  ٣١مارس  .٢٠٢١ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

٥١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
١٦

قروض واقتراضات )تتمة(
قروض ﻷجل
قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية:
●
●

رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعﻼه وعقارات تبلغ قيمتها الدفترية  ٧٫٢٨٥مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
سند أمر من قبل المجموعة للقرض البالغ  ٦٫١مليار ﷼ سعودي.

ج(

وقعت المجموعة بتاريخ  ٢٠مارس ) ٢٠١٧الموافق  ٢١جمادى اﻵخرة  ١٤٣٨هـ( اتفاقية تسهيل قرض طويلة اﻷجل غير مضمون مع بنك محلي له إدارة
مشتركة مع الشركة )إيضاح  ،(٢٩بحد التسهيل  ٨٤٢مليون ﷼ 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 اﻷول في  ٢٠مارس
) ٢٠١٨الموافق  ٣رجب ١٤٣٩هـ( بينما استحق القسط اﻷخير في  ٢٠مارس ) ٢٠٢١الموافق  ٧شعبان ١٤٤٢هـ( .يحمل القرض تكاليف اقتراض بسعر
سايبور زائداً اﻻنتشار .في  ٢١مارس ) ٢٠١٩الموافق  ١٤رجب ١٤٤١هـ( ،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 اﻷول المستحق في  ١٨أغسطس ٢٠١٩
)الموافق  ١٧ذو الحجة ١٤٤٠هـ( والدفعة اﻷخيرة المستحقة في  ١٩سبتمبر ) ٢٠٢٣الموافق  ٤ربيع اﻷول  .(١٤٤٥خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
ً
تأجيﻼ قصير اﻷجل على القسط المستحق في مارس  ٢٠٢٠وسبتمبر  ٢٠٢٠حتى تاريخ استحقاق القسط التالي في مارس ٢٠٢١
 ،٢٠٢٠تلقت المجموعة
وسيتم سداد المبلغ المتبقي حتى سبتمبر  ٢٠٢٣بنا ًء على جدول سداد اﻹيجار نصف السنوي .بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية  ،قامت المجموعة بإثبات
خسائر تعديل بمبلغ  ٤٫٩مليون ﷼ سعودي خﻼل السنة .ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

د(

وقعت المجموعة بتاريخ  ١٧يوليو ) ٢٠١٧الموافق  ٢٢شوال ١٤٣٨هـ( اتفاقية تسهيل غير مضمونة مع بنك محلي بمبلغ  ٥٠٠مليون ﷼ سعودي لغرض
سد اد بعض المطلوبات القائمة للمجموعة .يحمل القرض تكاليف اقتراض بالمعدﻻت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر )مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة
أشهر أخرى( .يستحق سداد القرض في  ٣١أغسطس ) ٢٠١٨الموافق  ٢٠ذو الحجة ١٤٣٩هـ( .بتاريخ  ١٦أكتوبر ) ٢٠١٧الموافق  ٢٦محرم ١٤٣٩هـ(،
أعادت المجموعة التفاوض ووقعت اتفاقية لتحويل التسهيل غير المضمون القائم من خﻼل تسهيل مضمون بمبلغ إضافي وقدره  ٥٠٠مليون ﷼ سعودي ليزيد
مبلغ التسهيﻼت إلى  ١مليار ﷼ سعودي لتغطية المطلوبات القائمة للمجموعة .إن التسهيل الجديد مضمون بوحدات مشترك فيها لشركة جبل عمر للتطوير في
حصة الشركة التابعة للمجموعة ،صندوق اﻹنماء مكة العقاري ،بمبلغ  ١مليار ﷼ سعودي وكانت مستحقة الدفع في  ٣١مارس  .٢٠١٨يحمل القرض تكاليف
اقتراض بأسعار تجارية .خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠أنهت المجموعة شروط وأحكام إعادة هيكلة التسهيﻼت وبالتالي تم تمديد أجل اﻻستحقاق
حتى نوفمبر  ٢٠٢١بتكلفة اقتراض سايبور زائدا اﻻنتشار .بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية  ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  ٣٦٫٢مليون
﷼ سعودي خﻼل السنة .ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ه(

وقعت المجموعة بتاريخ  ١٦أغسطس ) ٢٠١٧الموافق  ٢٤ذو القعدة ١٤٣٨هـ( تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي بمبلغ  ٢٠٠مليون ﷼ سعودي
بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .والتسهيل محمل بتكاليف اقتراض حسب المعدﻻت التجارية .وتم تجديد التسهيل حتى ١٧
سبتمبر ) ٢٠٢٢الموافق  ٢١صفر ١٤٤٤م( .يحمل التسهيل تكاليف بمعدل سايبور زائد الهامش .في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠استخدمت المجموعة مبلغ ١٣٥
مليون ﷼ سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة .ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

و(

وقعت المجموعة بتاريخ  ١٧يناير ) ٢٠١٨الموافق  ٣٠ربيع الثاني ١٤٣٩هـ( تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي بحد أقصى  ٣٠٠مليون ﷼
سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .تم تجديد التسهيل بمبلغ  ٢٠٩٫٨مليون ﷼ سعودي وتاريخ انتهاء صﻼحيته في ٣٠
يناير  .٢٠٢٠في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠استخدمت المجموعة مبلغ  ١٣٨مليون ﷼ سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة بمعدل سايبور زائداً اﻻنتشار.
وخﻼل السنة ،تم تمديد التسهيل حتى  ١٥أبريل  .٢٠٢١راجع أيضًا إيضاح رقم ) ١٦أ( للحصول على معلومات حول تعهدات الدين المالية.

ز(

في  ٣٠يناير ) ٢٠١٩الموافق  ٢٤جمادى اﻷولى ١٤٤٠هـ( ،وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك محلي بمبلغ  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي لغرض تمويل متطلبات
النفقات العامة لمشروع المرحلة الثالثة والتزامات مالية أخرى .كان القرض مستحق السداد في  ٢٧فبراير  .٢٠٢٠قدمت المجموعة فند ًقا كضمان مقابل مبلغ
القرض .يحمل التسهيل تكاليف اقتراض بأسعار تجارية بسعر سايبور زائدا اﻻنتشار .خﻼل السنة ،انتهت المجموعة من شروط وأحكام إعادة هيكلة التسهيﻼت،
وبالتالي تم تمديد أجل استحقاقها إلى ديسمبر  .٢٠٢٥بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  ١٨٫٥مليون ﷼
سعودي خﻼل السنة .وسيتم ربط المدفوعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة للفندق .ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.

ح(

بتاريخ  ١٢نوفمبر  ،٢٠١٨أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وثانوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ  ٥٠٦مليون ﷼ سعودي بتاريخ استحقاق ١٥
نوفمبر  . ٢٠٢٣تم إصدار الصكوك تحت اسم شركة تابعة مملوكة بالكامل "جبل عمر للصكوك المحدودة" بالدوﻻر اﻷمريكي .يتم سداد المبلغ اﻷساسي المستحق
على دفعة واحدة تستحق في تاريخ اﻻستحقاق .تحمل الصكوك معدل عمولة ثابت  .٪٩٫٨٥ﻻ توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالصكوك.

ط(

تحمل اﻻقتراضات المتبقية لدي المجموعة نفقات مالية بالسايبور زائدا اﻻنتشار يتراوح بين  ٪١٫٧٥و .٪٥

ي(

لدى المجموعة تعهد مالي متعلق بتسهيﻼت اﻷقتراض بمبلغ أساسي قائم بقيمة  ١٣٨مليون ﷼ سعودي .التزمت المجموعة بمتطلبات التعهد المالي خﻼل سنتي
 ٢٠٢٠و . ٢٠١٩بموجب شروط تسهيﻼت اﻻقتراض ،يتعين على المجموعة اﻻمتثال بالتعهد المالي لنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي ﻻ تتجاوز .١ :٢٫٥

ك(

باﻹضافة إلى ذلك ،لدى المجموعة تسهيﻼت بنكية غير مستخدمة بقيمة  ٣٬٦٨١مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٤٬٢٥١ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( كما
في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠لتلبية متطلبات السيولة لديها .صﻼحية التسهيﻼت البنكية غير المستخدمة والبالغة  ٣٬٦٨١مليون ﷼ سعودي حتى سبتمبر .٢٠٢٧

٥٢

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
١٧

مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار
فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقود اﻹيجار التي تتمثل في مباني المكاتب:
 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

مجموع مدفوعات اﻹيجار بموجب عقود إيجار
نفقات مالية
ناقصاً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

٢٧٬٠٦١
)(٢٬٠٢٣
٢٥٬٠٣٨
)(١٠٬٨٥٧
١٤٬١٨١

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(
١٥٬٥٦٥
)(٤٬٠١٣
١١٬٥٥٢
)(٣٬٦٩٥
٧٬٨٥٧

٩٬٥٨٥
)(٢٬٥٠٣
٧٬٠٨٢
)(٤٬٥٠٤
٢٬٥٧٨

خﻼل سنة  ،٢٠٢٠سجلت المجموعة إضافة بمبلغ  ١٦مليون ﷼ سعودي كإعادة قياس بسبب التغيير في مدة عقد اﻹيجار بنا ًء على ممارسة خيار التمديد.
إيجارات عقود
مستقبلية
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
أقل من سنة واحدة
بين سنة واحدة إلى خمس سنوات
 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
أقل من سنة واحدة
بين سنة واحدة إلى خمس سنوات
 ١يناير ) ٢٠١٩معدلة(
أقل من سنة واحدة
بين سنة واحدة إلى خمس سنوات

التزام إيجار

نفقات تمويل غير مطفأة

١١٬٥٨٨
١٥٬٤٧٣
٢٧٬٠٦١

)(٧٣١
)(١٬٢٩٢
)(٢٬٠٢٣

١٠٬٨٥٧
١٤٬١٨١
٢٥٬٠٣٨

٤٬٧٩٣
٤٬٧٩٣
٩٬٥٨٦

)(١٬٦٩٤
)(٨١٠
)(٢٬٥٠٤

٣٬٠٩٩
٣٬٩٨٣
٧٬٠٨٢

٤٬٧٩٣
١٠٬٧٧٢
١٥٬٥٦٥

)(٢٬٧٧٧
)(١٬٢٣٦
)(٤٬٠١٣

٢٬٠١٦
٩٬٥٣٦
١١٬٥٥٢

 ١٨مخصص التزامات منافع الموظفين
تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية الســــعودية .يتم احتســــاب المبالغ المســــددة عند نهاية الخدمة بموجب
الخطة على أســــاس رواتب وبدﻻت الموظفين اﻷخيرة وعدد ســــنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم ،كما هو موضــــح في نظام العمل في
المملكة العربية الســعودية .إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم اســتيفاء التزام ســداد المنافع عند اســتحقاقها عند انتهاء الخدمة.
يلخص الجدول التالي مكونات صـافي مصـروف المنافع المثبتة في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي
الموحدة.
٢٠٢٠
التزام المنافع المحددة في بداية السنة

٢٠١٩

٢٩٬٥٢٣

٢٣٬٨٦٠

١٠٬٩٦٨
٧٨٥
)(١٬٨٦٩
٩٬٨٨٤

٩٬٥٧٦
٩٥١
١٠٬٥٢٧

مدرجة في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
)ربح( /خسارة التقليص

مدرجة في الدخل الشامل اﻵخر
ربح ) /خسارة( إعادة القياس:
)أرباح(  /خسائر اكتوارية ناتجة عن:
افتراضات مالية
تعديل الخبرة
-

٢٬٨٧٥
)(١٬٠٥٣
١٬٨٢٢

)(٤٥٢
)(١٬٠١٩
)(١٬٤٧١

)(٧٬٨٢٩
)(٧٬٨٢٩
٣٣٬٤٠٠

)(٤٬٩٣٤
١٬٥٤١
)(٣٬٣٩٣
٢٩٬٥٢٣

أخرى
منافع مدفوعة
محول
التزام ّ
التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

٥٣

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ١٨مخصص التزامات منافع الموظفين )تتمة(
إن صافي مصروف ) /ربح( المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر هو كما يلي:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١٠٬٩٦٨
٧٨٥
)(١٬٨٦٩

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
ربح التقليص

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٩٬٥٧٦
٩٥١
-

افتراضات اكتوارية

أ(

فيما يلي اﻻفتراضات اﻻكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )يتم التعبير عنها كمتوسطات مرجحة(.
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٪١٫٦٥
٪٢٫٣٠

معدل الخصم )(٪
الزيادة في الرواتب المستقبلية )(٪

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
٣٫٤٣
٢٫٦٩

في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠بلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  ٥٫٥٥سنوات ) ٣١ديسمبر  ٥٫١٥ :٢٠١٩سنوات(.
يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل عائدات السوق لسندات الشركات عالية الجودة في نهاية فترة التقرير بشروط وعمﻼت تطابق بقدر
اﻹمكان التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
ب(

تحليل الحساسية

إن تأثر أحد اﻻفتراضـــات اﻻكتوارية ذات الصـــلة بالتغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير ،مع ثبات اﻻفتراضـــات اﻷخرى ،كان من الممكن أن يؤثر على
التزام المنافع المحددة وفقا للمبالغ المبينة أدناه.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
الزيادة
معدل الخصم )حركة بنسبة (٪١
زيادات الرواتب المستقبلية )حركة بنسبة (٪١
١٩

)(١٬٨٤٨
٢٬٢١٩

٢٬٠٨٢
)(٢٬٠٠٩

مطلوبات غير متداولة أخرى
إيضاح
مطلوبات إلى شركة تبريد المنطقة المركزية
ضمان حسن التنفيذ دائن – الجزء الغير متداول
ودائع قابلة لﻼسترداد
أخرى
أ(

٢٠

النقص

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
النقص
الزيادة
١٬٨٥٠
)(٩٥٣
)(١٬٢٨٣
١٬٥٧٧

٢٩

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٧٦٢٬٥٩٥
٣٥٨٬٩٢٦
٦٬٠٩٦
١٩٬١٧٤
١٫١٤٦٫٧٩١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٧٧٧٬٩٥٠
٣٥٩٬٤٦٥
٥٬٤٠٣
١٦٬٥٤٧
١٬١٥٩٬٣٦٥

 ١يناير ٢٠١٩
٧٣٥٬٦٧٨
٣٢٧٬٢١٩
٥٬٧٨٤
١١٬٤٨٣
١٬٠٨٠٬١٦٤

يتم استﻼم الودائع المستردة مقابل المراكز التجارية والتي يتم تسويتها في نهاية العقد.
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أرصدة مستحقة للمقاولين
ضمان حسن التنفيذ دائن – الجزء المتداول
مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى
دفعات مقدمة من عمﻼء
ذمم دائنة
مطلوب إلى أطراف ذات عﻼقة وشركات شقيقة أخرى )اﻹيضاح  ،٢٩اﻹيضاح )٦هـ((

أ(

٥٦٧٬٢٧٦
٨٬٠٠٠
٥٥٬٩٨٥
٢٤٧٬٧٦٥
١٥٩٬٢٥٥
٤٤٥٬٣٤٦
١٬٤٨٣٬٦٢٧

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٥٧٥٬٣٦٧
٢٣٬٩٣١
٧٩٬٩٦٧
٢٥١٬٧٣٤
١٣١٬٦٢٦
٤٠٣٬٢٨٣
١٬٤٦٥٬٩٠٨

 ١يناير ٢٠١٩
٢٩٠٬٠٧٨
٢٨٬٤٩٤
٥٢٬٨٩٥
٣٢٨٬٣٩٥
٨٥٬٣٩٢
٣٥٢٬٨٣٦
١٬١٣٨٬٠٩٠

تتعلق المبالغ المحتجزة الدائنة بالمبالغ المقتطعة من تسوية فواتير المقاولين من الباطن المشاركين في أعمال التطوير .تتم تسوية هذه اﻷرصدة وفقًا لشروط
اﻻتفاقيات ذات الصلة .تم تصنيف المبلغ على أنه متداول  /غير متداول بنا ًء على تاريخ التسوية المتوقع.

ب( تمثل الدفعات المقدمة من العمﻼء المبلغ المستلم مقابل بيع الوحدات السكنية )المبيعات على المخطط( والموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع
واﻹيجار المقدم للمراكز التجارية .إن اﻻنخفاض في الدفعات المقدمة من العمﻼء ناتج من التغير في نسبة انجاز عملية البيع لﻼعتراف باﻹيراد.

٥٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٢١

مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار
كما لوحظ  ،بموجب التقديرات واﻷحكام الهامة )إيضــاح  ، ( ٢٫٤تم توحيد صــندوق اﻹنماء العقاري بمكة )"الصــندوق"( .نتيجة لتوحيد الصــندوق  ،يتم دفع التزام
إلى مالكي الوحدات المتبقين في الصـندوق .يتكون اﻻلتزام من الفوائد المسـتحقة الدفع على أسـاس نصـف سـنوي بنسـبة  ٪٩٫٦ومبلغ اﻻسـترداد المسـتحق الدفع عند
نظرا ﻷن مالكي
تصــفية الصــندوق .تعهدت المجموعة بالمرحلة اﻷولى الى المقرض كرهن عقاري مقابل هذه المعاملة .انظر إيضــاح رقم  ٦لمزيد من التفاصــيلً .
الوحدات يتلقون عائدًا ثابتًا ومبلغ اﻻسترداد ثابتًا  ،فقد تم احتساب اﻻلتزام بالتكلفة المطفأة.

٢٢

زكاة مستحقة
يتم احتســاب الزكاة بنســبة  ٪ ٢٫٥من الدخل الخاضــع للزكاة أو الوعاء الزكوي ،أيهما أعلى .وعليه ،فإن الزكاة للســنة المنتهية في  ٣١ديســمبر  ٢٠٢٠تســتند إلى
الوعاء الزكوي ،والتي تتمثل مكوناتها الرئيسية فيما يلي:

حقوق الملكية
مخصصات افتتاحية وتعديﻼت أخرى
القيمة الدفترية للموجودات طويلة اﻷجل
أ
ب

الربح) /الخسارة( المعدلة
الوعاء الزكوي
الوعاء الزكوي أعلى من "أ" و "ب"

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩

٨٫٣١٢٫٦٨٨
١٧٫١٦٢٫٥٩٢
)(٢٥٫٣٦٨٫٢٥٠
١٠٧٫٠٣٠
)(١٫٠٦٧٫٣١٧
)(١٫١٧٤٫٣٤٧
)(١٫٠٦٧٫٣١٧

٨٬٩٤١٬٣١٣
١٧٬٨٨٨٬٣٩٣
)(٢٨٬٣٣٠٬٦٩٤
)(١٫٥٠٠٫٩٨٨
)(٣٨٣٬٩٤٥
)(١٬١١٧٬٠٤٣
)(٣٨٣٬٩٤٥

تم تعديل بعض البنود وفقًا لنظام الزكاة وضريبة الدخل السعودي للوصول إلى الوعاء الزكوي
وضع الربوط
خﻼل سنة ١٤٣٣هــــ ،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( رب ً
طا للفترة من  ٢٣رمضان ١٤٢٧هــــ إلى  ٣٠ذي الحجة ١٤٣٠هــــ ،مما نتج عنه التزام
زكوي إضــافي قدره  ٣٠٫٤مليون ﷼ ســعودي .قامت شــركة جبل عمر للتطوير بتقديم اعتراضــا ً على ربط الهيئة وقدمت ضــمانًا بنكيًا بمبلغ  ٢٩٫١مليون ﷼
ســـعودي .خﻼل ســـنة  ،٢٠١٦أصـــدرت لجنة اﻻعتراض العليا قرارها بتخفيض التزام الزكاة إلى  ٢١٫٨مليون ﷼ ســـعودي .تقدمت شـــركة جبل عمر للتطوير
باعتراض إلى ديوان المظالم ضد قرار لجنة اﻻعتراض العليا المعترض عليه بشأن النقاط قيد اﻻعتراض وفي انتظار القرار .تتوقع اﻹدارة نتيجة إيجابية.
خﻼل سنة ١٤٣٥هــــ ،أصدرت الهيئة ربط الزكاة وضريبة اﻻستقطاع المطالبة بزكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  ٢٦٫٨مليون ﷼ سعودي للسنوات المنتهية
في  ٣٠ذو الحجة من ١٤٣١هـــ حتى ١٤٣٣هـــ قدمت شركة جبل عمر للتطوير اعتراض ضد ربط الهيئة مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ  ١٤٫٦مليون ﷼ سعودي،
وتتوقع اﻹدارة نتيجة إيجابية.
قدمت المجموعة إقرارها الزكوي للسنوات المنتهية في  ٣٠ذو الحجة من ١٤٣٤هــــ إلى ١٤٣٧هــــ باﻹضافة إلى الفترات المنتهية في  ١٥رجب ١٤٣٨هــــ و٣١
ديسـمبر  ٢٠١٨وحصـلت على شـهادة زكاة مقيدة للسـنوات المذكورة .لم تسـتكمل الهيئة فحص اﻹقرارات الزكوية ولم تصـدر أي ربط للسـنوات المذكورة .باﻹضـافة
ً
معدﻻ للسنوات من ١٤٣٤هـ حتى ١٤٣٦هـ الذي أقرته الهيئة وبانتظار الربط.
إقرارا زكويًا
إلى ما ورد أعﻼه ،خﻼل سنة  ،٢٠١٧قدمت المجموعة
ً
تلقت المجموعة ربط زكوي من الهيئة حتى  ٢٠١٨بمبلغ  ٤٧٧مليون ﷼ ســعودي وســجلت زكاة مســتحقة الدفع بمبلغ  ٦٨مليون ﷼ ســعودي بنا ًء على الربط
المستلم وتم اﻻعتراض على الربط.
٢٣

إيرادات
إيضاح
إيرادات من عقود مع العمﻼء
إيرادات عقود ايجار

أ
ب

٥٥

للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠

للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٩

١٥٠٬٣٨٠
٢٦٬٣٠٢

٦٨٩٬٢٠١
١٩٦٬٠١٩

١٧٦٬٦٨٢

٨٨٥٬٢٢٠

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ٢٣إيرادات )تتمة(
أ .فصل اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء
فيما يلي اﻹيرادات المصنفة حسب نوع اﻹيرادات وتوقيت إثبات اﻹيرادات .ويتضمن الجدول أيضا ً تسوية اﻹيرادات المصنفة مع التقارير القطاعية للمجموعة .وعﻼوة على ذلك ،يتم الحصول على إيرادات المجموعة في المملكة العربية السعودية.
٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢٠

تشغيل الفنادق
نوع اﻹيرادات:
بيع عقارات للتطوير والبيع
عمليات الفندق
 إيجار الغرف -خدمات أخرى

توقيت إثبات اﻹيرادات:
نقطة زمنية معينة
بمرور الوقت
مجموع اﻹيرادات من عقد مع العمﻼء

٢٠١٩

٢٠٢٠

المراكز التجارية

) ٢٠١٩معدلة(

٢٠٢٠

عقارات للتطوير والبيع

) ٢٠١٩معدلة(
المجموع

٣١٬٠٤٣

٥٣٬٨٨٤

٣١٬٠٤٣

٥٣٬٨٨٤

٩١٬٠٠٢
٢٨٬٣٣٥
١١٩٬٣٣٧

٤٩٩٬١٩٥
١٣٦٬١٢٢
٦٣٥٬٣١٧

-

-

٣١٬٠٤٣

٥٣٬٨٨٤

٩١٬٠٠٢
٢٨٬٣٣٥
١٥٠٬٣٨٠

٤٩٩٬١٩٥
١٣٦٬١٢٢
٦٨٩٬٢٠١

٢٨٬٣٣٥
٩١٬٠٠٢
١١٩٬٣٣٧

١٣٦٬١٢٢
٤٩٩٬١٩٥
٦٣٥٬٣١٧

-

-

٣١٬٠٤٣
٣١٬٠٤٣

٥٣٬٨٨٤
٥٣٬٨٨٤

٢٨٬٣٣٥
١٢٢٬٠٤٥
١٥٠٬٣٨٠

١٣٦٬١٢٢
٥٥٣٬٠٧٩
٦٨٩٬٢٠١

ب .إيرادات إيجار
الفنادق
مواقف سيارات
مركز تجاري
مجموع إيرادات عقود اﻹيجار

٢٬٤٤٠
٢٬٤٤٠

٤٤٬٥٢٨
٩٬٧٥٩
٥٤٬٢٨٧

١٤١٬٧٣٢
١٤١٬٧٣٢

٢٣٬٨٦٢
٢٣٬٨٦٢

٥٦

-

-

-

-

٢٬٤٤٠
٢٣٬٨٦٢
٢٦٬٣٠٢

٤٤٬٥٢٨
٩٬٧٥٩
١٤١٬٧٣٢
١٩٦٬٠١٩

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٢٤

تكلفة اﻹيرادات
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

بيع عقارات للتطوير والبيع
مركز تجاري
تكلفة الفندق
 تكلفة تشغيل تكلفة متعلقة بعقد اﻹيجارتكاليف أخرى

٢٥

٧١٬٧٠٥
٣٨٬٩٠٧

٥٥٬٦٣٥
٦٢٬٥٣٧

٤٠١٫٣٨٨
٤٠٬٠٠٠
٤٩٬٣٦٧
٦٠١٬٣٦٧

٥٥٦٬٧٥٩
٥٥٬٣١١
٤٬١٣٦

تكاليف متعلقة بالموظف ومصاريف السفر
اﻻستهﻼك واﻹطفاء
ضرائب استقطاع
أتعاب مهنية واستشارات
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اﻹدارة
مصاريف ما قبل افتتاح الفنادق
أخرى

١٠٤٫٧٩١
٩١٫٤٩٨
١٠٬٠٧٥
٧٬٦٧٣
٧٣٥
٥١٨
٢٧٫٨٢٣
٢٤٣٫١١٣

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(
١١٤٬١٥٥
٢٥٬٢٥٦
١٬٥٨٨
٣٤٬٥٧٦
٢٬٧٢٥
٩٬٧١٤
٥٠٫٧٩٨
٢٣٨٫٨١٢

إيرادات تشغيلية أخرى

إيرادات استثمار مرابحة
ربح القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة )راجع اﻹيضاح (٩

أتعاب امتياز
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
أخرى

٢٧

٧٣٤٫٣٧٨

مصاريف عمومية وإدارية
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٢٦

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٤٬٥٢٢
٢٬٣٠٨
٢٬٠٧٨
٩٫٥٩٤

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(
١٣٬٤٠٧
١١٤٬٧١٠
٢٬٨٨٧
٣٬٥٧٤
٦٬٣٩١

١٨٫٥٠٢

١٤٠٬٩٦٩

نفقات مالية
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
) ٢٠١٩معدلة(

نفقات الفائدة والنفقات المالية المدفوعة /المسـتحقة مقابل المطلوبات المالية التي لم يتم قياسـها
بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
تكلفة اﻻقتراض التقليدية

١٧٤٫٦٩٢
٤٨٩٫٢٠٤

٤٦٤٬١٩٣
٥٢٨٫٧٩٦

مبلغ تم رسملته

٦٦٣٫٨٩٦
)(١٧٤٫٩٦١

٩٩٢٫٩٨٩
)(٣٦٠٫٩٥١

٤٨٨٫٩٣٥

٦٣٢٬٠٣٨

أ(

تتضمن تكلفة اﻻقتراض التقليدي خسارة التعديل البالغة  ٦٩مليون ﷼ سعودي المثبتة خﻼل السنة) .انظر اﻹيضاح .(١٦

٥٧

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٢٨

خسارة السهم
تم احتسـاب خسـارة السـهم اﻷسـاسـية للسـنة المنتهية في  ٣١ديسـمبر  ٢٠٢٠وللسـنة المنتهية في  ٣١ديسـمبر  ٢٠١٩بقسـمة خسـارة السـنة العائدة إلى مسـاهمي الشـركة على
نظرا لعدم وجود أسهم مخفضة قائمة ،فإن خسارة السهم اﻷساسية والمخفضة متماثلتان.
عدد اﻷسهم القائمة خﻼل هذه السنةً .
يتم احتساب خسارة السهم كما يلي:
للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠

٢٩

للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

الخسارة للسنة العائدة إلى مساهمي الشركة

)(١٬٣٣٩٬٠٠٥

)(٦٣٥٬١٠٣

المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم القائمة
ّ
خسارة السهم )﷼ سعودي(  -اﻷساسية والمخفضة

٩٢٩٬٤٠٠

٩٢٩٬٤٠٠

)(١٫٤٤

)(٠٫٦٨

معامﻼت وأرصدة مع أطراف ذات عﻼقة
تشتمل اﻷطراف ذات العﻼقة على مساهمي الشركة وشركاتهم الزميلة والشقيقة وكبار موظفي اﻹدارة في المجموعة .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامﻼت من قبل
اﻹدارة.
الطرف ذو العﻼقة

العﻼقة

شركة تبريد المنطقة المركزية

مشروع مشترك

بنك البﻼد

شركة شقيقة

صندوق البﻼد للضيافة في مكة المكرمة

كيان مستثمر فيه

شركة مكة لﻺنشاء والتعمير

مساهم

المعامﻼت الهامة مع اﻷطراف ذات العﻼقة في سـياق اﻷعمال اﻻعتيادية المدرجة في القوائم المالية الموحدة للسـنة المنتهية في  ٣١ديسـمبر واﻷرصـدة الناتجة عن ذلك
موجزة أدناه:
الطرف ذو العﻼقة

طبيعة المعاملة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

بنك البﻼد  -شركة شقيقة

تكلفة تمويل على قرض من بنك محلي
 منافع الموظفين قصيرة اﻷجل -منافع ما بعد الخدمة

٣٣٬٩٧٩
٣٬٧٥٢
١٥٢

٤١٬٣٣٦
٦٬٣٩٩
١١٦

مجلس اﻹدارة

أتعاب حضور جلسات مجلس اﻹدارة
نفقات التبريد ومدفوعات أخرى )اﻹيضاح ) ٦أ((
أتعاب امتياز ٪٧
أعمال إنشـــاءات تحت التنفيذ مســـتحوذ عليها من قبل شـــركة
تبريد المنطقة المركزية
إيجار أرض وأخرى

٥٨٥
٤٣٬١٩٠
٧٬١٧٥

٢٬٧٢٥
١١٣٬٣٦٤
٢٬٨٨٧

٢٢٩
٥٬٢٨٠

٥٨٬١٣٣
-

موظفو اﻹدارة العليا

شـــــركـة تبريـد المنطقـة المركزيـة -
مشروع مشترك

يشـمل كبار موظفي اﻹدارة الرئيس التنفيذي ورؤسـاء اﻷقسـام .يشـمل تعويض كبار موظفي اﻹدارة في المجموعة الرواتب والمنافع غير النقدية والمسـاهمات في خطة
منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.

٥٨

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٢٩

معامﻼت وأرصدة مع أطراف ذات عﻼقة )تتمة(
تتمثل اﻷرصدة الناتجة عن معامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة فيما يلي:

الطرف ذو العﻼقة

العﻼقة

المدرج ضمن

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ١يناير
٢٠١٩
)معدلة(

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
)معدلة(

شـــــركــة تبريــد المنطقــة
المركزية

مشروع مشترك

مطلوبات غير متداولة أخرى

٧٦٢٬٥٩٥

٧٧٧٬٩٥٠

٧٣٥٬٦٧٨

بنك البﻼد

شركة شقيقة

قروض واقتراضات

٦١٩٬٤٦٨

٥٨٢٬٢٩٢

٦٣٢٬٠٤٣

شـــــركــة تبريــد المنطقــة
المركزية

مشروع مشترك

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة
أخرى

١٢٠٫٢٥٦

٧٧٬٤١١

٤٦٬٩١٤

صــندوق البﻼد للضــيافة في
مكة المكرمة

كيان مستثمر فيه

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة
أخرى

١١٢٫٥١٩

٨٤٬٣٨٣

١٨٬٠٩١

شـــــركــة تبريــد المنطقــة
المركزية

مشروع مشترك

ذمم مدينة وذمم مدينة
أخرى

)(٥٬٢٨٠

-

-

شركة مكة لﻺنشاء والتعمير

مساهم

مطلوبات غير متداولة أخرى

٣٠٩٬٥٦٥

٣٠٩٬٥٦٥

٣٠٩٬٥٦٥

يمثل المبلغ المســتحق إلى شــركة مكة لﻺنشــاء والتعمير ،النقد المدفوع من قبلهم مقابل اﻷســهم النقدية المصــدرة لقاء اﻷراضــي التي لم يتمكن مﻼكها بتقديم صــكوكهم
الشـرعية والنظامية .يرجى الرجوع إلى اﻹيضـاح  ٦لمزيد من التفاصـيل .تم تسـوية المبلغ المدفوع لشـركة مكة لﻺنشـاء والتعمير خﻼل السـنة المنتهية في  ٣٠ذو الحجة
١٤٣٦هـ ) ١٤أكتوبر  (٢٠١٥والبالغ  ٥٠مليون ﷼ سعودي مقابل اﻻلتزام المسجل خﻼل سنة ١٤٣٧هـ.
٣٠

التقارير القطاعية
أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة اﻷقســـام اﻻســـتراتيجية اﻷربع التالية التي تمثل قطاعاتها التشـــغيلية التي يتم التقرير عنها .تقدم هذه اﻷقســـام منتجات و/أو خدمات مختلفة وتدار بشـــكل
منفصل .يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع.
القطاعات المفصح عنها
تشغيل الفنادق
المراكز التجارية
عقارات للتطوير والبيع
الشركة )المركز الرئيسي(

العمليات
يشمل تأجير الغرف وبيع المأكوﻻت والمشروبات )"الفنادق"(.
يشمل تشغيل وتأجير مراكز التسوق التجارية )"المراكز التجارية"(
يشمل إنشاء وتطوير الممتلكات وبيع الوحدات السكنية الجاهزة
أنشطة المركز الرئيسي للشركة بما في ذلك البيع والتسويق.

يسـتخدم مجلس اﻹدارة والمسـؤول الرئيسـي عن اتخاذ القرارات التشـغيلية بشـكل أسـاسـي مقياس مجموع الدخل الشـامل لتقييم أداء قطاعات التشـغيل .ومع ذلك ،يتلقى
المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية أيضًا معلومات حول إيرادات وموجودات القطاعات على أساس ربع سنوي.
يتم قياس مجموع إيرادات الربح واﻷرباح أو الخســائر لقطاعات تشــغيل المجموعة المبلغ عنها إلى المســؤول الرئيســي عن اتخاذ القرارات التشــغيلية بطريقة تتفق مع
تلك في الربح أو الخسارة .لذلك ﻻ يتم عرض تسوية مجموع الدخل الشامل مع الربح أو الخسارة بشكل منفصل.

٥٩

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٠

التقارير القطاعية )تتمة(
يتم قياس المبالغ المقدمة إلى المسـؤول الرئيسـي عن اتخاذ القرارات التشـغيلية فيما يتعلق بمجموع الموجودات ومجموع المطلوبات بطريقة متسـقة مع تلك المتبعة في
نظرا ﻷنه تم تخصــــيص جميع الموجودات
القوائم المالية الموحدة .يتم تخصــــيص هذه الموجودات والمطلوبات بناء على عمليات القطاع والموقع الفعلي لﻸصــــلً .
والمطلوبات إلى القطاعات التشــغيلية )المف صــح عنها( ،لم يتم عرض تســويات موجودات القطاعات المعلن عنها مع مجموع الموجودات ،ومطلوبات القطاعات المعلن
عنها إلى مجموع المطلوبات .خﻼل سنتي  ٢٠٢٠و ٢٠١٩كانت هناك معامﻼت بين القطاعات التشغيلية للمجموعة.
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
عقارات للتطوير
شركات
والبيع
مراكز تجارية

تشغيل الفنادق

الموجودات المتداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع الموجودات يشمل :
إضـــــافـات لموجودات غير متـداولـة )بخﻼف اﻷدوات
المالية(
مجموع المطلوبات

المجموع

١٢٤٫١٤٥
١٧٫٧٨٦٫٤٥٨
٥٥٨٫٩٣٤
١٨٫٤٦٩٫٥٣٧

٨٣٫١٨٩
٤٫٤٨٢٫٨٩٧
٤٫٥٦٦٫٠٨٦

١٫٥٠٣٫٧٤٤
١٫٥٠٣٫٧٤٤

٤٢٤٫٩١٧
٨٨٫٦٥٢
٦٨٣٫٩٤٦
١٫١٩٧٫٥١٥

٢٫١٣٥٫٩٩٥
١٧٫٨٧٥٫١١٠
٥٫٠٤١٫٨٣١
٦٨٣٫٩٤٦
٢٥٫٧٣٦٫٨٨٢

٤١٧٫٨٧٦

٧١٫٨٠٧

١١٫٧٧١

١٨٫٣٥٢

٥١٩٫٨٠٦

٩٤١٫١٥٧

٢٧٢٫٧٣٦

٢٠٨٫٨٣٧

١٧٫٣٢٥٫٤١٠

١٨٫٧٤٨٫١٤٠

بنود قـائمـة الربح أو الخســـــارة والـدخـل الشـــــامـل اﻵخر
الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠
تشغيل الفنادق
إيرادات من عمليات
استهﻼك وإطفاء
مصروف الزكاة
حصة الربح من مشروع مشترك
تكلفة تمويل
مجموع الخسارة الشاملة

١١٩٬٣٣٧
٢٧٩٫٩٥٥
)(٤٩٤٬٢١٣

تشغيل الفنادق
موجودات متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع الموجودات يشمل:
اضافات لموجودات غير متداولة )بخﻼف اﻷدوات المالية(
مجموع المطلوبات

مراكز تجارية

٢٦٫٣٠٢
١٦٬٨١٣
)(٩٢٬٦٤٦

عقارات للتطوير
والبيع

٣١٬٠٤٣
١٩٬٢٨٦
)(٤٠٬٦٦٣

شركات

٦٨٫٧٤١
٩٫١٥٧
)(٤٨٨٬٩٣٥
)(٧١٣٬٥١٦

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
عقارات للتطوير
شركات
والبيع
مراكز تجارية

المجموع

١٧٦٫٦٨٢
٣١٦٫٠٥٤
٦٨٫٧٤١
٩٫١٥٧
)(٤٨٨٬٩٣٥
)(١٬٣٤١٬٠٣٨

المجموع

٢٤٧٬٧٣٢
١٧٬٦٩٧٬٣٩١
١٬٠٢٩٬٤١٠
١٨٫٩٧٤٫٥٣٣

١٠٤٬٢٨٠
٤٬٠٢٤٬٩٠٩
٤٫١٢٩٫١٨٩

١٬٩٢٨٬٣٧٦
١٬٩٢٨٬٣٧٦

٥١١٫٣٢٢
٥٦٬٨٩١
٦٨٧٬٢٦٥
١٫٢٥٥٫٤٧٨

٢٫٧٩١٫٧١٠
١٧٬٧٥٤٬٢٨٢
٥٬٠٥٤٬٣١٩
٦٨٧٬٢٦٥
٢٦٬٢٨٧٬٥٧٦

٢٥٤٫١٦٢
٨٨٦٫٣٧٣

٤٢٩٫٧٣٠
٣٤٫٣٩٦

٤٥٥٫٨٤٣
٢٦٧٫٣٨٢

١٦٬٧٨٤٬٤٢١

١٫١٣٩٫٧٣٥
١٧٬٩٧٢٬٥٧٢

بنود قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اﻵخر الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(:
تشغيل الفنادق
إيرادات من عمليات
استهﻼك وإطفاء
حصة الربح من مشروع مشترك
تكلفة تمويل
مجموع الخسارة الشاملة

٦٣٥٫٣١٧
٢٠٥٫١٢٥
)(٢٠٣٫٤٥٤

مراكز تجارية

١٩٦٫٠١٩
٣٧٫٢٣٨
)(٨٧٫٢٥٦

عقارات للتطوير
والبيع

٥٣٫٨٨٤
٨٦٫٩٠١

إن اﻹيرادات مستمدة من عدد كبير من العمﻼء وﻻ يساهم أي عميل بأكثر من  ٪١٠من إيرادات المجموعة.

٦٠

شركات

٢١٫٧٢٢
٤٫٢٢٤
)(٦٣٢٫٠٣٨
)(٤٢٩٫٣٩٢

المجموع

٨٨٥٫٢٢٠
٢٦٤٫٠٨٥
٤٫٢٢٤
)(٦٣٢٫٠٣٨
)(٦٣٣٫٢٠١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية
١-٣١

قياس القيمة العادلة لﻸدوات المالية

قياسات القيمة العادلة المثبتة

أ(

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضــه من بيع أصــل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين اﻷطراف المشــاركة في الســوق في تاريخ القياس في الســوق
الرئيسية أو ،في حالة عدم وجودها ،في أفضل سوق يكون متاحا ً للمجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لﻼلتزام مخاطر عدم الوفاء به.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ،تســتخدم المجموعة بيانات الســوق التي يمكن رصــدها بأقصــى قدر ممكن .يتم تصــنيف القيم العادلة إلى مســتويات
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخﻼت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

●
●
●

المستوى  :١اﻷسعار المدرجة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المسـتوى  :٢المدخﻼت بخﻼف اﻷسـعار المدرجة ضـمن المسـتوى  ١التي يمكن رصـدها لﻸصـل أو اﻻلتزام بشـكل مباشـر )مثال :اﻷسـعار( أو غير مباشـر )مثال:
مستمدة من اﻷسعار(.
المستوى  : ٣مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات التي ﻻ تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخﻼت ﻻ يمكن رصدها(.

بالنسـبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بشـكل متكرر ،تقرر المجموعة ما إذا كان قد حدث تحويﻼت بين المسـتويات في التسـلسـل الهرمي من خﻼل
إعادة تقدير التصنيف )بنا ًء على أدنى مستوى مدخﻼت جوهري لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
كما في تاريخ التقرير ،تعتقد اﻹدارة ،مقابل الفترة وجداول أســــعار الفائدة )عند اﻻقتضــــاء( ،أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة )باســــتثناء
اﻻستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة( تقارب قيمها العادلة.
يوضــح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مســتوياتها في التســلســل الهرمي للقيمة العادلة .ﻻ تتضــمن
معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.

ب( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
القيمة العادلة
من خﻼل
الربح أو
الخسارة

التكلفة المطفأة

المجموع

موجودات مالية
نقد وما يماثله
نقد محتجز
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
موجودات أخرى
اســـــتثمـارات محتفظ بهـا بـالقيمـة العـادلـة من خﻼل
الربح أو الخسارة

-

٥١٬٢٢٥
٥٩٠٬٩٠٩
١٠٧٬٥٩٣
٣٢٫٢٢٣

٣٧٢٬٥٤٦

-

٣٧٢٬٥٤٦

مجموع الموجودات المالية

٣٧٢٬٥٤٦

٧٨١٬٩٥٠

١٬١٥٤٬٤٩٦

٥١٬٢٢٥
٥٩٠٬٩٠٩
١٠٧٬٥٩٣
٣٢٫٢٢٣

المستوى ٢

المستوى ١

المستوى ٣
٥١٬٢٢٥
٥٩٠٬٩٠٩
١٠٧٬٥٩٣
٣٢٫٢٢٣

-

-

٦٧٬٨٣٦

-

٣٠٤٬٧١٠

٦٧٬٨٣٦

-

١٬٠٨٦٬٦٦٠

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
القيمـة العـادلـة
مــــن خــــﻼل
الــــربــــح أو
الخسارة

التكلفة المطفأة

المجموع

المستوى ١

المستوى ٢

المستوى ٣

موجودات مالية
نقد وما يماثله
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
نقد محتجز
موجودات متداولة أخرى
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
اســـــتثمـارات محتفظ بهـا بـالقيمـة العـادلـة من خﻼل
الربح أو الخسارة

-

٢٣٩٬١٤٢
١٤٨٫٥٧٥
٦٨٨٬٨٣٤
١٤٬٢٣١
١٥٠٬٤٤١

٢٣٩٬١٤٢
١٤٨٬٥٧٥
٦٨٨٬٨٣٤
١٤٬٢٣١
١٥٠٬٤٤١

-

-

٢٣٩٬١٤٢
١٤٨٬٥٧٥
٦٨٨٬٨٣٤
١٤٬٢٣١
١٥٠٬٤٤١

٥٣٦٬٥٢٧

-

٥٣٦٬٥٢٧

٣٣١٬٠٠٠

-

٢٠٥٬٥٢٧

مجموع الموجودات المالية

٥٣٦٬٥٢٧

١٬٢٤١٬٢٢٣

١٬٧٧٧٬٧٥٠

٣٣١٬٠٠٠

-

١٬٤٤٦٬٧٥٠

ﻻ توجد تحويﻼت بمستويات القيمة العادلة خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠

٦١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 ٣١اﻷدوات المالية )تتمة(
١-٣١

قياس القيمة العادلة لﻸدوات المالية )تتمة(

تشـتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسـارة على اسـتثمارات في الصـناديق .توضـح الجداول التالية أسـاليب التقييم المسـتخدمة في قياس القيم
العادلة للمستوى  ٣لﻸدوات المالية في قائمة المركز المالي ،باﻹضافة إلى المدخﻼت الهامة المستخدمة التي ﻻ يمكن رصدها.
النوع
استثمار في صناديق عامة
استثمار في صناديق غير عامة
اﻷدوات المالية اﻷخرى

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

القروض واﻻقتراضـــات ،المطلوبات مقابل عقود اﻹيجار ،المطلوبات لمالكي الوحدات اﻻخري في صـــندوق اﻻســـتثمار والمطلوبات اﻷخرى هي المطلوبات المالية
للمجموعة .تقاس جميع المطلوبات المالية كما في  ٣١ديسـمبر  ٢٠٢٠و  ٣١ديسـمبر  ٢٠١٩بالتكلفة المطفأة باسـتثناء المطلوبات لمالكي الوحدات اﻻخري في صـندوق
اﻻستثمار .تقارب القيم الدفترية للمطلوبات المالية بموجب التكلفة المطفأة قيمها العادلة.
تقارب القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية المصنفة كتكلفة مطفأة إلى قيمتها العادلة في كل تاريخ تقرير.

قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخﻼت الهامة التي ﻻ يمكن رصدها )المستوى (٣

ج(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
الرصيد اﻻفتتاحي
)الربح(  /الخسارة المثبتة في الربح أو الخسارة
الرصيد الختامي
د(

٥٣٦٬٥٢٧
)(٤٨٠٬٨٠٥
٥٥٫٧٢٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(
٣٤٩٬٧٦٠
١٨٦٬٧٦٧
٥٣٦٬٥٢٧

عملية التقييم

تماشـــيا ً مع تواريخ التقارير ربع الســـنوية للمجموعة ،تحدد اﻹدارة المالية للمجموعة القيمة العادلة لتقييمات اﻷدوات المالية المطلوبة ﻷغراض إعداد التقارير المالية،
أيضــا اﻹيضــاح ٩
بما في ذلك المســتوى  ٣من القيم العادلة .يقدم هذا الفريق تقاريره مباشــرة إلى الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ومســؤول شــؤون المخاطر .راجع
ً
للحصول على تفاصيل حول مدخﻼت المستوى  ٣الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة.
٢-٣١

إطار إدارة المخاطر

إن ســياســات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصــممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضــع حدود وضــوابط مﻼئمة لها ومراقبتها مع اﻻلتزام بتلك
الحدود .تتم مراجعة ســـياســـات وأنظمة إدارة المخاطر بشـــك ٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف الســـوق وأنشـــطة المجموعة .تهدف المجموعة ،من خﻼل
تدريباتها وإدارة المعايير واﻹجراءات ،إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة ،يستطيع من خﻼلها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ـالمخاطر التي تواجههـا
تراقـب إدارة المجموعـة اﻻلتزام بســــيـاســـــات وإجراءات إدارة المخـاطر بـالمجموعـة وفحص مـدى كفـايـة إطـار عمـل إدارة المخـاطر فيمـا يتعلق ب ـ
المجموعة .يتحمل مجلس اﻹدارة المســؤول ية الكاملة عن إنشــاء ومراقبة إطار إدارة مخاطر المجموعة .وتتولى المراجعة الداخلية مســاعدة لجنة المراجعة بالمجموعة
أيضـا
في دورها اﻹشـرافي .وتقوم المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة وبصـفة خاصـة على ضـوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويتم إبﻼغ النتائج إلى اﻹدارة .راجع
ً
اﻹيضـاح  ١للتغييرات في سـياسـات إدارة المخاطر للمجموعة بسـبب كوفيد .١٩-تراقب المجموعة باسـتمرار السـيناريو المتطور وأي تغيير في سـياسـات إدارة المخاطر
سينعكس في فترات التقارير المستقبلية.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن اﻷدوات المالية:
مخاطر اﻻئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق )مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر اﻷسعار(
أ(

مخاطر اﻻئتمان

مخاطر اﻻئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف المقابل لﻸداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اﻵخر لخســـــارة مالية .تدير المجموعة مخاطر
اﻻئتمان من خﻼل تقييم المﻼءة اﻻئتمانية لﻸطراف المقابلة قبل إبرام أي معامﻼت وكذلك مراقبة أي تعرضــات قائمة بصــورة مســتمرة لضــمان التســوية في الوقت
المناسـب .تنشـأ مخاطر اﻻئتمان من النقد وما يماثله والنقد المحتجز ومخاطر اﻻئتمان للعمﻼء ،بما في ذلك الذمم المدينة القائمة وإيرادات اﻹيجار المسـتحقة وموجودات
العقود.
●

إدارة المخاطر

تُدار مخاطر اﻻئتمان على أســاس المجموعة .بالنســبة للذمم المدينة التجارية ،إيرادات اﻹيجار المســتحقة وموجودات العقود ،يقوم قســم الرقابة على المخاطر الداخلية
بتقييم الجودة اﻻئتمـانيـة للعمﻼء ،مع اﻷخـذ في اﻻعتبـار مركزه المـالي وخبراتـه الســـــابقـة وعوامـل أخرى .يتم تعيين حـدود المخـاطر الفرديـة وف ًقـا للحـدود التي تحـددهـا
اﻹدارة .يتم مراقبة اﻻلتزام بحدود اﻻئتمان من قبل العمﻼء بشكل منتظم من قبل اﻹدارة.

٦٢

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية )تتمة(
٢-٣١
●

إطار إدارة المخاطر )تتمة(
اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تعرض المجموعة لمخاطر اﻻئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٥١٬٢٢٥
٥٩٠٬٩٠٩
١٠٧٬١٥١
٦٩٬٩٩٧
١٤٬٥٧١
٨٣٣٬٨٥٣

نقد لدى البنوك
نقد محتجز
ذمم مدينة تجارية  -أطراف أخرى
إيرادات إيجار مستحقة
موجودات عقود
الهامش و الودائع اﻷخرى

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(
٢٣٩٬١٤٢
٦٨٨٬٨٣٤
١٤٨٬٥٧٥

٩٬٣١٢
٦٤٬٩٥٦
١٩٬٧٧١
١٬١٧٠٬٥٩٠

يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصــنيف ائتماني مرتفع .تعتبر الذمم المدينة اﻷخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضــة ،وبالتالي تم اســتخدام نموذج الخســارة المتوقعة لمدة
ـهرا لتقييم اﻻنخفـاض في القيمـة .بﻨا ًء على تقييم اﻹدارة لﻼنخفـاض في القيمـة ،فـإنـه ﻻ يوجد أي مﺨﺼﺺ مﻄلوب فيما يتعلق بهذه اﻷرصدة لجميع الســـــنوات
 ١٢شــــ ً
المعروضة.
بالنسـبة للذمم المدينة التجارية وإيرادات اﻹيجار المسـتحقة وموجودات العقود ،تطبق المجموعة النهج المبسـط لرصـد مخصـص للخسـائر اﻻئتمانية المتوقعة المنصـوص
عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،٩والذي يســمح باســتخدام مخصــص الخســارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية ،إيرادات
اﻹيجارات المستحقة وموجودات العقود على أساس مصفوفة المخصص .من أجل قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة التجارية ،إيرادات اﻹيجار
المســتحقة وموجودات العقود بنا ًء على خصــائص مخاطر اﻻئتمان المشــتركة وأيام التأخر في الســداد .تتعلق موجودات العقود وإيرادات اﻹيجار المســتحقة بأعمال قيد
التنفيذ غير مفوترة .عﻼوة على ذلك ،تتضمن الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.
تأخذ مصــفوفة المخصــصــات في اﻻعتبار الخســارة اﻻئتمانية التاريخية )فترة  ٤٨شــهرا( ويتم تعديلها وفقًا لمتوســط معدﻻت اﻻســترداد التاريخية .كما تعتبر معدﻻت
الخســارة التاريخية أنها تعكس المعلومات الحالية والمســتقبلية حول عوامل اﻻقتصــاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمﻼء على تســوية الذمم المدينة .حددت المجموعة
معدل نمو الناتج المحلي اﻹجمالي باعتباره أهم عوامل اﻻقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلية ،وبالتالي تعدل معدﻻت الخسارة التاريخية بنا ًء على التغيرات
المتوقعة في هذه العوامل.

ذمم مدينة للمستأجر
يتم تقييم المســــتأجرين وف ًقا لمعايير ا لمجموعة قبل إبرام ترتيبات اﻹيجار .تتم إدارة مخاطر اﻻئتمان من خﻼل مطالبة المســــتأجرين بدفع اﻹيجارات وتقديم الخدمات
للمسـتأجرين مقد ًما .يتم تقييم الجودة اﻻئتمانية للمسـتأجر بنا ًء على بطاقة أداء جودة اﻻئتمان الشـاملة في وقت إبرام اتفاقية اﻹيجار .تتم مراقبة ذمم المسـتأجرين المدينة
القائمة بانتظام .يتم إجراء تحليل اﻻنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير على أســـاس فردي للمســـتأجرين الرئيســـيين .الحد اﻷقصـــى من التعرض لمخاطر اﻻئتمان
بتاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.

ذمم مدينة ناتجة عن بيع مخزون الممتلكات والعقارات قيد التطوير وموجودات العقود
تتم إدارة مخاطر اﻻئتمان للعمﻼء من خﻼل مطالبة العمﻼء بدفعات مقدمة قبل تحويل الملكية ،وبالتالي التخلص بشــكل كبير من مخاطر اﻻئتمان للمجموعة فيما يتعلق
بهذا اﻷمر.
يتم إثبات خسائر اﻻنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة كما يلي:
للسنة المنتهية في
إيضاح
أ
ب
ج
د

خسارة اﻻنخفاض في قيمة ذمم مدينة من العقود مع العمﻼء
خسارة اﻻنخفاض في القيمة من إيرادات اﻹيجار
خسارة اﻻنخفاض في قيمة ذمم مدينة من بيع الممتلكات لتطوير والبيع
خسارة اﻻنخفاض في قيمة موجودات العقود

٦٣

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٢٦٬٥٧١
٤٧٬٧٤٩
١٧٬٥٣٢
١٢٬٤٤١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٨٦٤
١٩٬٨٤١
-

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية )تابع(
٢-٣١
أ(

إطار إدارة المخاطر )تتمة(
يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر اﻻئتمان والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للذمم المدينة من العقود مع العمﻼء:

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة

متداولة

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٣٠يوما ً

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٩٠يوما ً

متأخرة السداد
ﻷكثر من ٢٧٠
يوما ً

٪٠
٢٧٥
-

٪٩
٦٧٣
٦١

٪٤٣
٦٠
٢٦

٪٧٤
٣٥٬٦٧٠
٢٦٬٤٨٤

متداولة

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٣٠يوما ً

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٩٠يوما ً

متأخرة السداد
ﻷكثر من ٢٧٠
يوما ً

٪٠
٢٠٬٤٣٤
-

٪١
١٢٬٢٩٢
٨٤

٪٢
١٥٬٢٢٨
٢٦٤

٪٢
٢٣٬١٩٧
٥١٦

المجموع
٣٦٬٦٧٨
٢٦٬٥٧١

المجموع
٧١٬١٥١
٨٦٤

ب( يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر اﻻئتمان والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للذمم المدينة من إيرادات اﻹيجار:

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة
ج(

متداولة

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٣٠يوماً

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٩٠يوما ً

متأخرة السداد
ﻷكثر من ٢٧٠
يوما ً

-

٪٣٢
٤٬٥٢٩
١٬٤٣٢

٪٨٩
٦٬٧٤٢
٦٬٠٠٠

٪٩٦
٤٢٬١١١
٤٠٬٣١٧

متداولة

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٣٠يوما ً

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٩٠يوما ً

متأخرة السداد
ﻷكثر من ٢٧٠
يوما ً

٪١٣
٢٬٤٦٨
٣٢٤

٪٢٣
٣٬٨٧٣
٨٩٤

٪٣٥
٥٬٢٢٨
١٬٨٣٩

٪٤٠
٤١٬٨١٣
١٦٬٧٨٤

المجموع
٥٣٬٣٨٢
٤٧٬٧٤٩

المجموع
٥٣٬٣٨٢
١٩٬٨٤١

يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر اﻻئتمان والخسـائر اﻻئتمانية المتوقعة للذمم المدينة فيما يتعلق بالذمم المدينة من بيع الممتلكات لتطوير
والبيع:

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسارة

متداولة
-

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٣٠يوما ً
-

متأخرة السداد ﻷكثر
من  ٩٠يوما ً
-

متأخرة السداد
ﻷكثر من ٢٧٠
يوما ً
٪١٠٠
١٧٬٥٣٢
١٧٬٥٣٢

المجموع
١٧٬٥٣٢
١٧٬٥٣٢

د( قامت الشـركة بتقسـيم اﻷرصـدة القائمة إلى فئتين من حيث اﻷعمار )أي أقل من  ٣٦٠يو ًما و ٣٦٠يو ًما وما فوق( وذلك ﻷن هذا يمثل طبيعة العقود مع العمﻼء على
أفضــــل وجه .باﻹضــــافة الي ذلك ،قامت الشــــركة بالنظر في الدفعات المقدمة المســــتلمة من العمﻼء فيما يتعلق بعقودها ،وبالتالي تقليل التعرض للمخاطر اﻻئتمانية
المسـتقبلية .ونتيجة لذلك ،كانت الخسـارة اﻻئتمانية المتوقعة المحددة لﻸرصـدة القائمة التي تقل عن  ٣٦٠يو ًما غير جوهرية ،في حين اسـتند مخصـص اﻷرصـدة القائمة
 ٣٦٠يو ًما وما فوق إلى معدل خسـارة بنسـبة  ٪١٧٫٧٨للسـنة المنتهية في  ٣١ديسـمبر  ٣١) ٢٠٢٠ديسـمبر  :٢٠١٩ﻻ شـيء( .تم تحديد الخسـارة اﻻئتمانية المتوقعة
المحددة على اﻹيجار المستحق على أنها غير جوهرية ،وبالتالي لم يتم إثباتها كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وديسمبر .٢٠١٩

٦٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية )تابع(
٢-٣١
ب(

إطار إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة للوفاء الﻼزمة للوفاء باﻻلتزامات المتعلقة باﻷدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن
عدم القدرة على أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة .تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ،من خﻼل
تسهيﻼت ائتمانية ،للوفاء باﻻرتباطات المستقبلية .وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية المستقبلية ،المعدة باستخدام افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ
المعامﻼت المستقبلية ،والمسار المخطط لﻺجراءات والتدفقات النقدية اﻷخرى التي يمكن اعتبارها معقولة وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة ، .قامت إدارة المجموعة
بوضع خطة لتمكين المجموعة من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها  ،دون تقليص كبير  ،كمنشأة مستمرة .اﻻستحقاق المتوقع للتدفقات النقدية غير
المخصومة للمطلوبات المالية كما يلي:

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
قروض واقتراضات
ذمم دائنة لحامل الوحدة
ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار
مطلوبات غير متداولة أخرى

 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
قروض واقتراضات
ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
ذمم دائنة لحامل الوحدة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار

أكثر من سنة واحدة
وأقل من سنتين

أكثر من سنتين
وأقل من خمس
سنوات

أكثر من  ٥سنوات

٣٫١٠٣٫٢٣١
١٫٢١٨٫٥٩٦
٨٫٩٧٨
٢١١٫٩٨٨
٤٫٥٤٢٫٧٩٣

٨١٤٫٨٧٠
٥٫٥٤٣٫٦٩٣
٨٩٨٫٠٠٢
٧٫٢٥٦٫٥٦٥

إجمالي القيمة غير
المخصومة

حتى سنة واحدة

١٢٫٤٧٨٫٠٧١
٨٫١٢٣٫٠٥٥
١٬٢٣٥٫٨٦٣
٢٧٬٠٦٠
١٫٦٨٠٫٨٧١
٢٣٫٥٤٤٫٩٢٠

٢٫٧٩٣٫٧٥٩
٥٤٨٫٣٦٨
١٬٢٣٥٫٨٦٣
١١٬٥٨٨
٦٢٫٢٣٩
٤٫٦٥١٫٨١٧

٥٫٧٦٦٫٢١١
٨١٢٫٣٩٨
٦٫٤٩٤
٥٠٨٫٦٤٢
٧٫٠٩٣٫٧٤٥

إجمالي القيمة غير
المخصومة

حتى سنة واحدة

أكثر من سنتين
أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس
سنوات
وأقل من سنتين

١٢٫٥٦١٫٤٥٨
١٫٣٣٢٫٩٣٠
٨٫٦٤٤٫٤٧٩
٢٫١٣٢٫١٠٠
٩٬٥٨٥
٢٤٫٦٨٠٫٥٥٢

٥٫٢٧١٫٠٠٥
١٫٣٣٢٫٩٣٠
٤٠٦٫١٩٩
٤٤٢٫١٧٥
٤٬٧٩٢
٧٫٤٥٧٫١٠١

٢٫٣١٣٫٠٤٨
٨١٢٫٣٩٨
١٧٠٫٨٢١
٣٫٢٩٦٫٢٦٧

٢٫١٢٠٫٤٤٦
١٫٢١٨٫٥٩٦
٢٦٤٫٦٧٦
٤٬٧٩٣
٣٫٦٠٨٫٥١١

أكثر من  ٥سنوات
٢٫٨٥٦٫٩٥٩
٦٫٢٠٧٫٢٨٦
١٫٢٥٤٫٤٢٨
١٠٫٣١٨٫٦٧٣

المجموع
١٢٫٤٧٨٫٠٧١
٨٫١٢٣٫٠٥٥
١٫٢٣٥٫٨٦٣
٢٧٬٠٦٠
١٫٦٨٠٫٨٧١
٢٣٫٥٤٤٫٩٢٠

المجموع
١٢٫٥٦١٫٤٥٨
١٫٣٣٢٫٩٣٠
٨٫٦٤٤٫٤٧٩
٢٫١٣٢٫١٠٠
٩٬٥٨٥
٢٤٫٦٨٠٫٥٥٢

اﻻلتزمات تجاه حاملي الوحدات
تسدد الشركة الدفعات إلى الصندوق على أساس نصف سنوي بقيمة  ٢٧٠مليون ﷼ سعودي ولكن يمكن تأجيل المدفوعات لمدة عامين .على هذا النحو ،يجب على
الشركة بموجب العقد ،سداد مدفوعات نقدية للصندوق.
توزيعات اﻷرباح المستحقة الدفع لمالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق هي دفعتين نصف سنويتين في السنة بحيث المبلغ اﻹجمالي ﻻ يقل عن  ٪٩٠من
صافي اﻷرباح القابلة للتوزيع سنويًا )اﻻرباح غير متوفرة( .تم توحيد الصندوق من قبل المجموعة على اﻷساس المبين في اﻹيضاح رقم  ٢١وعلى هذا النحو تم إظهار
توزيعات اﻷرباح المستحقة الدفع في الفترات بنا ًء على أحكام وشروط الصندوق.
تدار مخاطر السيولة من خﻼل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتسهيﻼت البنكية والتسهيﻼت اﻻئتمانية اﻷخرى للوفاء بأي ارتباطات
مستقبلية للمجموعة .راجع اﻹيضاح رقم  ١٦للتسهيﻼت اﻻئتمانية غير المستخدمة واﻹيضاح رقم  ١٠ﻹغﻼق المركز النقدي للمجموعة.
شهرا من تاريخ التقرير.
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية المتوقع استردادها أو تسويتها بعد أقل من ١٢
ً

أصول مالية
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
مطلوبات مالية
قروض واقتراضات  -الجزء المتداول
ذمم دائنة إلى حاملي الوحدات اﻵخرين في صندوق اﻻستثمار
مطلوبات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
٦٥

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

 ١يناير ٢٠١٩
)معدلة(

٢١٬٠٢٨
١٩٩٬٢٨٧
٦٧٬٨٣٦
٣٤٨٬٣١٩

٣٠٬١٩٩
٢٥٤٬١٠١
٢٠٥٬٥٢٧
٤٤٦٬٢٤٤

٥٥٬٥٠٦
٢٤٢٬٥٠٠
١٢٩٬٧٦٠
٥٧٣٬٠٦٠

٢٬٥٩٢٬٢٠١
٤٠٦٬١٩٩
١٠٬٨٥٧
١٬٢٣٥٬٨٦٢

٥٬٢٦٢٬٨٢١
٢٠٣٬٦٠١
٤٬٥٠٤
١٬٣٣٢٬٩٣٠

٣٬٦١٣٬١٨٣
٤٠٧٬٢٠٢
٣٬٦٩٥
٨٩٠٬٨٧١

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية )تابع(
٢-٣١

إطار إدارة المخاطر )تتمة(

شهرا من تاريخ التقرير.
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية المتوقع استردادها أو تسويتها بعد أكثر من ١٢
ً
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

 ١يناير ٢٠١٩
)معدلة(

أصول مالية
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
موجودات متداولة أخرى

٣٠٤٬٧١٠
٢٤٢٬٥٩٠
١٩٬٩٤٤

٣٣١٬٠٠٠
٢٤٢٬٥٩٠
٢٣٬٢٩١

٢٢٠٬٠٠٠
٣٤٢٬٥٩٠
١٩٬١٩١

مطلوبات مالية
قروض واقتراضات
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار
مطلوبات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

٨٬٣٤٧٬٨٨٠
٤٬٦٤٤٬٢٦٣
١٤٬١٨١
١٬١٤٦٬٧٩١

٤٬٩٤٨٬٠١٢
٤٬٨٩٦٬٢٦٠
٢٬٥٧٨
١٬١٥٩٬٣٦٥

٥٬٦٥٩٬٠٣٠
٤٬٦٨٢٬٠٣٣
٧٬٨٥٧
١٬٠٨٠٬١٦٤

ج(

مخاطر السوق

مخاطر الســوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أســعار الســوق  -مثل أســعار صــرف العمﻼت اﻷجنبية وأســعار الفائدة وأســعار اﻷســهم  -مما يؤثر على إيرادات
المجموعة أو قيمة مقتنياتها من اﻷدوات المالية .الهدف من إدارة مخاطر الســوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر الســوق ضــمن حدود مقبولة ،مع تحســين العائد.
مخاطر السـوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية ﻷداة مالية نتيجة لتغيرات في أسـعار أرباح السـوق أو أسـعار السـوق لﻸوراق المالية بسـبب
تغير في معدل اﻻئتمان للمصــدر أو اﻷداة أو تغير في انطباعات الســوق أو أنشــطة المضــاربة والعرض والطلب على اﻷوراق المالية والســيولة في الســوق .تكون
مخاطر السوق من ثﻼثة أنواع من المخاطر :مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اﻷسعار اﻷخرى.
(١

مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة اﻷداة المالية بســـبب التغيرات في أســـعار صـــرف العمﻼت اﻷجنبية .تنشـــأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم المعامﻼت التجارية
س عودي والدوﻻر اﻷمريكي.
المسـتقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة .إن معامﻼت المجموعة مقومة بشـكل رئيسـي بال﷼ ال ـ
تعتقد اﻹدارة أنه ﻻ توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامﻼت المقومة بعمﻼت مربوطة بال﷼ السعودي.
إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمﻼت غير المرتبطة بال﷼ السعودي ﻻ يعد جوهريا ً في هذه القوائم المالية الموحدة.
(٢

مخاطر أسعار الفائدة

إن مخـاطر أســــعـار الفـائـدة هي التعرض لمخـاطر مختلفـة مرتبطـة بتـأثير التقلبـات في أســــعـار الفـائـدة الســـــائـدة على المركز المـالي للمجموعـة والتـدفقـات النقـديـة .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر أســــعار الفائدة من خﻼل المراقبة المنتظمة لجداول أســــعار الفائدة لﻸدوات المالية المحملة بفائدة .إن المطلوبات التي تحمل فائدة الخاصــــة
بالمجموعة ،والتي هي بشــكل رئيســي اقتراضــات بنكية ،تكون بمعدﻻت فائدة متغيرة تخضــع ﻹعادة التســعير .تراقب اﻹدارة التغيرات في أســعار الفائدة وتعتقد أن
مخاطر أســـعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية للمجموعة ليســـت جوهرية .تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من ودائع المرابحة قصـــيرة اﻷجل
بأسعار فائدة ثابتة .ولذلك ،ﻻ تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.
فيما يلي بيان سعر الفائدة لﻸدوات المالية للمجموعة التي تحمل فائدة كما تم اﻹبﻼغ عنها ﻹدارة المجموعة:
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
مطلوبات مالية ،بشكل رئيسي اﻻقتراضات

٩٬٨٨٧٬٧٤٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٩٬٢٧٣٬٢٨٨

يتأثر الربح أو الخسـارة بمصـروف فائدة أعلى  /أقل على اﻻقتراضـات نتيجة للتغيرات في أسـعار الفائدة .يوضـح الجدول التالي الحسـاسـية ﻷي تغيير محتمل معقول في
سعر الفائدة ﻷرباح المجموعة قبل الضريبة ،من خﻼل أثر معدل اﻻقتراضات مع ثبات جميع المتغيرات اﻷخرى:
للسنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٩٨٬٨٧٧
)(٩٨٬٨٧٧

٩٢٬٧٣٣
)(٩٢٬٧٣٣

زيادة معدل الفائدة بمقدار  ١٠٠نقطة أساس
انخفاض معدل الفائدة بمقدار  ١٠٠نقطة أساس
مخاطر اﻷسعار
(٣
وتمثل مخاطر اﻷســعار المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســتقبلية ﻷداة مالية ما بســبب التغيرات في أســعار الســوق )عدا تلك الناشــئة عن
مخاطر عموﻻت خاصـة أو مخاطر العمﻼت( سـواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصـدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على
كافة اﻷدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
ينشـأ تعرض المجموعة لمخاطر سـعر الوحدة من اﻻسـتثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصـنفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو
الخسارة .تراقب المجموعة اﻷسعار عن كثب من أجل إدارة مخاطر اﻷسعار الناتجة عن اﻻستثمارات في الصندوق.
٦٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣١

اﻷدوات المالية )تتمة(
٢-٣١

إطار إدارة المخاطر )تتمة(

ج(

مخاطر السوق )تتمة(

يلخص الجدول أدناه أثر ارتفاع /انخفاض صـــافي قيمة الموجودات للوحدات على حقوق ملكية المجموعة .يســـتند التحليل على افتراض أن صـــافي قيمة الموجودات
للوحدات قد ارتفع أو انخفض بنسبة  ٪٥مع بقاء جميع المتغيرات اﻷخرى ثابتة وأن الوحدات للمجموعة قد تحركت وفقا ً ﻷسعار السوق.
اﻷثر على الربح أو الخسارة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
صافي قيمة الموجودات للوحدات  -يزيد بنسبة ٪٥
صافي قيمة الموجودات للوحدات  -ينخفض بنسبة ٪٥

د(

١٨٬٦٢٧
)(١٨٬٦٢٧

٢٦٬٨٢٦
)(٢٦٬٨٢٦

إدارة رأس المال

إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو حماية قدرة المجموعة على اﻻستمرار في أعمالها ،والحفاظ على قاعدة قوية تمكنها من المحافظة
على ثقة المستثمرين والدائينن والحفاظ على التنمية المستقبلية لﻸعمال؛ لتوفير عوائد للمساهمين؛ ولتحسين هيكل رأس المال لتقليل تكلفة رأس المال .يشمل هيكل رأس
المال جميع مكونات حقوق الشركاء بإجمالي  ٦٬٩٨٨مليون ﷼ سعودي في  ٣١ديسمبر  ٣١) ٢٠٢٠ديسمبر  ٨٬٣١٥ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي( .تدير المجموعة
هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف اﻻقت صادية .للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات
توزيعات اﻷرباح للشركاء أو إعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار حصص جديدة.
تقوم اﻹدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية اﻻحتياجات التشغيلية مع اﻻحتفاظ بالقدر
الكافي من تسهيﻼت اﻻقتراض الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع اﻷوقات بحيث ﻻ تخالف الشركة سقوف اﻻقتراضات أو التعهدات )كلما اقتضى اﻷمر( على أي
من تسهيﻼت اﻻقتراض للشركة .تراقب اﻹدارة وضع رأس المال النقدي للشركة وهي عملية النظر في هيكل رأس المال العام .تم تحديد بعض هذه المبادرات في
إيضاح اﻻستمرارية ايضاح رقم.١
لدى المجموعة تعهد مالي متعلق بتسهيﻼت اقتراض بأصل مبلغ قائم بقيمة  ١٣٨مليون ﷼ سعودي .التزمت المجموعة بمتطلبات التعهد المالي خﻼل عامي  ٢٠٢٠و
 .٢٠١٩بموجب شروط تسهيل اﻻقتراض ،يتعين على المجموعة اﻻمتثال للتعهد المالي لنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي ﻻ تتجاوز .١ :٢٫٥
تقوم إدارة الخزينة بالمجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية .يتم احتساب هذه النسبة على أساس صافي الدين مقسو ًما على إجمالي رأس المال.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

 ١يناير ٢٠١٩
)معدلة(

اقتراضات
مطلوبات إيجارية
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار
صا :النقد وما يماثله
ناق ً
ناقصاً :نقد محتجز
صافي الدين )أ(

١٠٬٩٤٠٬٠٨١
٢٥٬٠٣٨
٥٫٠٥٠٫٤٦٢
)(٥١٬٢٢٥
)(٥٩٠٬٩٠٩
١٥٫٣٧٣٫٤٤٧

١٠٬٢١٠٬٨٣٣
٧٬٠٨٢
٥٫٠٩٩٫٨٦١
)(٢٣٩٬١٤٢
)(٦٨٨٬٨٣٤
١٤٫٣٨٩٫٨٠٠

٩٬٢٧٢٬٢١٣
١١٬٥٥٢
٥٫٠٨٩٫٢٣٥
)(٦٥٤٬٤٨٨
)(٩١٥٬٦٥٠
١٢٫٨٠٢٫٨٦٢

حقوق المساهمين )ب(
مجموع رأس المال )أ  +ب(
نسبة المديونية )أ ) /أ  +ب((

٦٫٩٨٨٫٧٤٢
٢٢٫٣٦٢٫١٨٩
٠٫٦٩

٨٫٣١٥٫٠٠٤
٢٢٫٧٠٤٫٨٠٤
٠٫٦٣

٨٫٩٤٦٫٠١٣
٢١٫٧٤٨٫٨٧٥
٠٫٥٩

انخفضت نسبة المديونية منذ عام  ٢٠١٩بشكل أساسي نتيجة لتأثيرات تفشي كوفيد ،١٩-مما أدى إلى انخفاض كبير في الدخل الناتج عن عمليات المجموعة الفندقية
والمنطقة التجارية.

٦٧

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
معلومات التدفقات النقدية

٣٢

)أ(

صافي الدين
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

قروض واﻻقتراضات
مطلوبات مقابل عقود اﻹيجار
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق استثمار
صا :النقد وما يماثله
ناق ً
ناقصاً :نقد محتجز
صافي الدين )أ(

١٠٬٩٤٠٬٠٨١
٢٥٬٠٣٨
٥٫٠٥٠٫٤٦٢
)(٥١٬٢٢٥
)(٥٩٠٬٩٠٩
١٥٫٣٧٣٫٤٤٧

١٠٬٢١٠٬٨٣٣
٧٬٠٨٢
٥٫٠٩٩٫٨٦١
)(٢٣٩٬١٤٢
)(٦٨٨٬٨٣٤
١٤٫٣٨٩٫٨٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٥٬٥٦٦٬٨٩٨
١٠٬٤٤٨٬٦٨٣
)(٦٤٢٬١٣٤
١٥٬٣٧٣٬٤٤٧

إجمالي الدين – أسعار فائدة ثابتة
إجمالي الدين – أسعار فائدة متغيرة
ألنقد و استثمارات قابلة للسيولة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
)معدلة(
٥٬٥٨٨٬٦٣٠
٩٬٧٢٩٬١٤٦
)(٩٢٧٬٩٧٦
١٤٬٣٨٩٬٨٠٠

 ١يناير ٢٠١٩
)معدلة(
٩٫٢٧٢٫٢١٣
١١٫٥٥٢
٥٫٠٨٩٫٢٣٥
)(٦٥٤٫٤٨٨
)(٩١٥٫٦٥٠
١٢٫٨٠٢٫٨٦٢
 ١يناير ٢٠١٩
)معدلة(
٥٬٥٧٣٬٣٣٩
٨٬٧٩٩٬٦٦١
)(١٬٥٧٠٬١٣٨
١٢٬٨٠٢٬٨٦٢

)ب( صافي تسوية الدين

 ١يناير ٢٠١٩
تكلفة تمويل /أخري
التدفقات النقدية ،صافي
 ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩معدلة(
تكلفة تمويل /أخري
إعادة القياس
التدفقات النقدية ،صافي
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
٣٣

نقد وما يماثله
٦٥٤٬٤٨٨
)(٤١٥٬٣٤٦
٢٣٩٬١٤٢
)(١٨٧٬٩١٧
٥١٬٢٢٥

نقد محتجز
٩١٥٬٦٥٠
)(٢٢٦٬٨١٦
٦٨٨٬٨٣٤
)(٩٧٬٩٢٥
٥٩٠٬٩٠٩

قروض واقتراضات
)(٩٬٢٧٢٬٢١٣
)(٥٢٨٬٧٩٦
)(٤٠٩٬٨٢٤
)(١٠٬٢١٠٬٨٣٣
)(٤٨٩٬٢٠٤
)(٢٤٠٬٠٤٤
)(١٠٬٩٤٠٬٠٨١

مطلوبات إلى
مالكي الوحدات
اﻵخرين في
صندوق استثمار
)(٥٬٠٨٩٬٢٣٥
)(٤١٧٬٨٢٨
٤٠٧٬٢٠٢
)(٥٬٠٩٩٬٨٦١
)(١٥٤٬٢٠٢
٢٠٣٬٦٠١
)(٥٬٠٥٠٬٤٦٢

مطلوبات مقابل
عقود اﻹيجار
)(١١٬٥٥٢
)(٧٠٨
٥٬١٧٨
)(٧٬٠٨٢
)(٩٦٠
)(١٦٬٩٩٦
)(٢٥٬٠٣٨

المجموع
)(١٢٬٨٠٢٬٨٦٢
)(٩٤٧٬٣٣٢
)(٦٣٩٬٦٠٦
)(١٤٬٣٨٩٬٨٠٠
)(٦٤٤٬٣٦٦
)(١٦٬٩٩٦
)(٣٢٢٬٢٨٥
)(١٥٬٣٧٣٬٤٤٧

ارتباطات ومطلوبات محتملة
أ(

كما في  ٣١ديسـمبر  ،٢٠٢٠بلغت اﻻرتباطات الرأسـمالية القائمة فيما يتعلق بتطوير المشـروع  ٢٬٧٧٨مليون ﷼ سـعودي ) ٣١ديسـمبر  ٢٬٨٩١ :٢٠١٩مليون
﷼ سعودي(.

ب( كما في  ٣١ديســـمبر  ،٢٠٢٠لدى المجموعة التزامات محتملة لضـــمانات بنكية وخطابات اعتماد صـــدرت في ســـياق اﻷعمال اﻻعتيادية بمبلغ  ٧١٬٥مليون ﷼
سعودي ) ٧٤ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

٣٤

ج(

لم تبرم المجموعة أي ارتباطات رأسـمالية فيما يتعلق بحصـتها في المشـروع المشـترك ،ولم تسـتلم أي توزيعات أرباح من المشـروع المشـترك .تبلغ حصـة المجموعة
في اﻻرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك مبلغ ﻻ شئ ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٦٫٨٤ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

د(

قدمت المجموعة ضمانات بنكية بإجمالي ﻻ شيء إلى المشروع المشترك ) ٣١ديسمبر  ٧٤ :٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.

ه(

راجع اﻹيضاح  ٢٢للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة.
حدث ﻻحق
بعد  ٣١ديسـمبر  ،٢٠٢٠وقعت المجموعة اتفاقية ضـمان مع جهة حكومية لصـالح بنك تجاري محلي للحصـول على تسـهيﻼت تمويلية بمبلغ  ١٫٦مليار ﷼ سـعودي
لمدة  ١٥ســـنة من تاريخ اﻻتفاقية .ســـيتم تخصـــيص اﻷموال التي ســـيتم الحصـــول عليها من هذه اﻻتفاقية لتكاليف التطوير المرتبطة بالمرحلة الثالثة من مشـــروع
المجموعة.
أيضـا ً ،قدمت المجموعة اعتراضا ً بعد نهاية العام علي ربط الزكاة المستلم المتعلق للسنوات السابقة .تتوقع اﻷدارة نتائج إيجابية و تم تسجيل المخصص للتدفقات النقدية
المتوقع تكبدها.

٣٥

الموافقة على القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٣٠مارس  ٢٠٢١الموافق ) ١٧شعبان  ١٤٤٢هـ(.
٦٨

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

التعديل
قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ واﻷرصدة المدرجة في القوائم المالية للسنة السابقة ،حيث أن المعامﻼت التي تتعلق بهذه اﻷرصدة لم يتم المحاسبة عنها بشكل
صحيح .تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التعديﻼت أدناه:
تعديل ١
خﻼل  ،٢٠١٧أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات مع صندوق اﻹنماء مكة العقاري )"الصندوق"( التي تمت المحاسبة عنها جميعا ً كترتيب بيع وإعادة تأجير )"الترتيب"(.
يتعلق هذا الترتيب بالممتلكات اﻹستراتيجية للمجموعة الواقعة في المرحلة اﻷولى .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  % ١٦٫٤٢من ملكية الصندوق.
قامت المجموعة بالمحاسبة عن هذا اﻻستثمار ،كاستثمارفي أصول مالية يتم قياسه بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠أعادت المجموعة تقييم عﻼقتها بالصندوق من حيث متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ١٠القوائم المالية
الموحدة .سابقاً ،كانت اﻹدارة تعتبر الصندوق محكو ًما بحقوق التصويت ولكن بنا ًء على إعادة التقييم وﻹظهار الترتيب المناسب ،كان ينبغي اعتبار الصندوق كمنشأه
مهيكلة )أي أن الصندوق ﻻ يخضع لحقوق التصويت( .يستند اﻻستنتاج إلى الحقوق الممنوحة للمجموعة من خﻼل حق إعادة الشراء ،اتفاقية اﻹيجار والترتيبات التعاقدية
اﻷخرى ،والتي مكنت المجموعة من توجيه اﻷنشطة المتعلقة بالصندوق ،وهي إدارة القيمة المتبقية للممتلكات .لدى المجموعة القدرة على ممارسة سلطتها على اﻷنشطة
نظرا ﻷن المجموعة لديها سيطرة على
ذات الصلة بنا ًء على الحقوق المذكورة أعﻼه 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 اﻻستثمار في الصندوق المقاس بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
عكس البيع المبدئي وإعادة التأجير؛ باﻹضافة الى
اﻻعتراف بالتزام مالي تجاه مﻼك الوحدات في الصندوق.

بعد إصدار القوائم المالية اﻷولية )غير المدققة( لفترة التسعة أشهر في  ١٧ديسمبر  ،٢٠٢٠قامت المجموعة بتصحيح التعديل باعادة تصنيف الجزء المتداول من اﻻلتزام
تجاه مﻼك الوحدات في الصندوق من اﻻلتزامات الغير متداولة.
تعديل ٢
في السنوات السابقة ،قامت المجموعة بدفع مبالغ لمساهميها المؤسسين والتي كان من المقرر استردادها عن طريق توزيعات اﻷرباح المستقبلية التي سيتم دفعها لهؤﻻء
المساهمين أو عندما يتخلص هؤﻻء المساهمون من أسهمهم .باﻹضافة إلى ذلك ،إذا لم يتم إجراء توزيعات على المساهمين ،فسيتم شطب المبالغ مقابل مصاريف ما قبل
التأسيس .لم يكن ينبغي اعتبار هذه اﻷرصدة كموجودات مالية ،حيث لم يكن للمجموعة أي حق تعاقدي ﻻستﻼم نقد أو أصل مالي آخر من هؤﻻء المساهمين ،ﻷن
المساهمين ليسوا ملزمين بالتخلص من أسهمهم وﻻ يمكن للمجموعة اﻻعتراف بأصل للحصول علي حقوق في منافع اقتصادية من نفسها )أي أرباح مستقبلية تدفعها
المجموعة( .قامت المجموعة باحتساب هذه المدفوعات كأصل بدﻻً من معاملتها على أنها معامﻼت حقوق ملكية مع المساهمين المؤسسين .خﻼل السنة المنتهية في ٣١
ديسمبر  ، ٢٠٢٠قامت المجموعة بإعادة تصنيف المدفوعات التي تمت للمساهمين المؤسسين من "مدفوعات مقدمة للمساهمين" إلى حقوق ملكية .يجب اعتبار أي
مدفوعات يتم استﻼمها من المساهمين على أنها مساهمات مستلمة من قبل المجموعة.
التعديل ٣
خﻼل عام  ، ٢٠١٢دخلت المجموعة في ترتيب مع مساهم آخر ﻹنشاء شركة مستثمر فيها جديدة ،وهي شركة تبريد المنطقة المركزية والتي تمتلك فيها المجموعة
استثمارا يمثل حصة ملكية بنسبة  .٪ ٤٠بالتزامن مع ذلك ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع شركة تبريد المنطقة المركزية لبناء وتشغيل وتحويل محطات تبريد المنطقة
ً
إلى المجموعة )"اتفاقية اﻻمتياز"( .قامت المجموعة بالمحاسبة عن اﻻستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية كشركة زميلة كما قامت بالمحاسبة عن محطات تبريد
المنطقة التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقية اﻻمتياز كموجودات حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ١٦عقود اﻹيجار )"المعيار الدولي للتقرير
المالي  ("١٦عند اﻻنتهاء من اﻹنشاءات وبدء عقد اﻹيجار .إﻻ أنه ،ﻻ ينبغي اعتبار اتفاقية اﻻمتياز عقد إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦حيث تم
نقل ملكيتها إلى المجموعة ،وبالتالي ،فإن المجموعة تمارس السيطرة على الموجودات طوال العمر اﻹنتاجي لها .كان من المفترض أن تقوم المجموعة بالمحاسبة عن
اﻻستحواذ على محطات تبريد المنطقة على أنها عملية شراء للمحطات خﻼل فترة اﻹنشاءات وليس فقط عند اﻻنتهاء من عمليات اﻹنشاءات التي كانت تعتبر سابقًا
بداية عقد اﻹيجار.
عﻼوة على ذلك ،خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠أعادت المجموعة تقييم عﻼقتها 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  - ١١الترتيبات المشتركة )"المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .("١١في
السابق ،كانت اﻹدارة تعتبر اﻻستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية كاستثمار في شركة زميلة حيث تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة  ٪٤٠فقط .إﻻ أنه ،تتطلب
القرارات الرئيسية التي تؤثر على عمليات شركة تبريد المنطقة المركزية الموافقة باﻹجماع بين مساهمي شركة تبريد المنطقة المركزية .وبالتالي كان ينبغي اعتبار
اﻻستثمار في شركة تبريد المنطقة المركزية ترتيبًا مشتر ًكا وتصنيفه وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١١كمشروع مشترك ليتم عكس اتفاق المساهمين بشكل
مناسب.

٦٩

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(

تعديل ٤
أبرمت المجموعة اتفاقية بيع مع صندوق البﻼد مكة للضيافة )"المشتري"( لعدد  ٩٠وحدة سكنية )"وحدات"( خﻼل السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٨تتألف
هذه الوحدات من وحدتي بنتهاوس و  ٨٨شقة .وقد اعترفت المجموعة في عام  ٢٠١٨بإيرادات بلغت  ١٫١مليار ﷼ سعودي من بيع هذه الوحدات في نقطة زمنية
معين ة .كان التزام اﻷداء بموجب العقد هو تسليم الوحدات المكتملة وكانت الوعود الفردية بموجب التزام اﻷداء هذا على النحو التالي:
-

تسليم  ٩٠وحدة بما في ذلك جميع المحتويات والتجهيزات والمعدات واﻷسﻼك والهواتف وأنابيب المياه وما إلى ذلك؛
الحصة المشتركة من اﻷراضي العقارية التي تقع عليها الوحدات؛ باﻹضافة الى؛
تحقيق الجاهزية التشغيلية للوحدات )أي يجب أن تكون مرافق الفندق كاملة(.

في حين أنه في تاريخ البيع تم اﻻنتهاء من مبلغ كبير من التزام اﻷداء بموجب العقد ،إﻻ أن التزام اﻷداء لم يكن مكتمل بشكل كلي ﻷن الوحدات لم تكن جاهزة لﻼستخدام
المقصود منها الذي كان في المقام اﻷول اﻻستعداد التشغيلي .ونظرا ً ﻷن الوحدات لم تكن جاهزة لﻼستخدام المقصود ،فإن شروط اتفاقية البيع تتطلب من المجموعة دفع
غرامة تأخير تصل إلى  ٪٤٫٣من إجمالي قيمة البيع ،ﻷي تأخير يتجاوز  ٩٠يو ًما في إتاحة الوحدات للغرض المقصود منها .تقوم المجموعة باحتساب غرامات التأخير
كمصروفات تشغيلية.
في ديسمبر  ، ٢٠١٨تم تعديل العقد فيما يتعلق بوحدتي بنتهاوس .أثرت شروط هذا التعديل على حق المجموعة واجب النفاذ في السداد للوحدتين بنتهاوس .تم اﻻتفاق
بين المجموعة والمشتري عل ى أنه إذا لم يتم اﻻنتهاء من وحدتي بنتهاوس بحلول تاريخ التنفيذ  ،فسيكون للمشتري الحق في ممارسة سندات إذنية أصدرتها المجموعة
للمشتري بدﻻً من سعر بيع الوحدتين .شروط السندات اﻹذنية هي بحيث يمكن للمشتري ممارسة حقوقه على السندات اﻹذنية وبالتالي ﻻ 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 .٢٠١٨
كما لوحظ  ،قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ١٥اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء )"المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ("١٥
وﻻحظت أنه وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم :١٥
اﻹيرادات كان يجب اﻻعتراف بإيرادات  ٨٨شقة بنا َء على مرور الوقت وليس في نقطة زمنية معينة .هذا ﻷنه عند بداية العقد ،كان الحق في الدفع مقابل العمل المنجز
حتى تاريخه موجودًا .كان يجب أن يتم المحاسبة عن غرامة التأخير كمقابل متغير ضمن اﻹيرادات وليس كمصروفات تشغيلية.كما هو مذكور أعﻼه  ،أدى إصدار
السندات اﻹذنية إلى تعديل اتفاقية البيع .فيما يتعلق باﻹرشادات الخاصة بتعديل المحاسبة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،١٥فقد أدى التعديل إلى عدم تمتع
المجموعة بحق إلزامي في الدفع مقابل وحدتي البنتهاوس .حتى نهاية عام  ،٢٠١٨كان ﻻ 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 اﻻعتراف بالمبلغ كمطلوبات مستحقة للمشتري.
بعد إصدار القوائم المالية اﻷولية )غير المدققة( لفترة التسعة أشهر في  ١٧ديسمبر  ،٢٠٢٠قامت المجموعة بتصحيح التعديل فيما يتعلق بإلتعديل  ٤ -الموضح أعﻼه.
تعديل ٥
في السنوات السابقة  ،قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض قطع اﻷراضي من ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة  ٥٢٥مليون ﷼ سعودي إلى عقار للتطوير والبيع
تحسبا ً لبيع نفس قطع اﻷرض .ومع ذلك  ،لم تتمكن المجموعة من إثبات وجود أدلة على إجراء تعديﻼت جوهرية أو تحسينات على قطع اﻷرض التي من شأنها إثبات
تغيير معين في اﻻستخدام .يجب أن تستمر المجموعة في المحاسبة عن قطع اﻷراضي هذه كممتلكات ومصنع ومعدات حتى يحين الوقت الذي
يمكنها فيه إثبات وجود دليل على تغيير معين في اﻻستخدام من شأنه أن يدعم التصنيف البديل.
تعديل ٦
في السنوات السابقة  ،صنفت المجموعة التزامها تجاه أحد مساهميها المؤسسين بمبلغ  ٣٠٩مليون ﷼ سعودي كما في  ١يناير  ٢٠١٩و  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٩ضمن
شهرا .وبالتالي  ،يجب على المجموعة تصنيف هذا
مطلوبات أخرى غير متداولة .ومع ذلك  ،لم يكن للمجموعة الحق في تأجيل تسوية هذا اﻻلتزام ﻷكثر من ١٢
ً
اﻻلتزام على أنه التزام متداول.
ينعكس التأثير الناتج لتعديل البيانات المذكورة أعﻼه على كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة في الجدول أدناه.

٧٠

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً
كما في  ١يناير ٢٠١٩
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات استثمارية
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
دفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
عقارات للتطوير والبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
استثمار بالتكلفة المطفأة
نقد محتجز  -الجزء المتداول
نقد وما يماثله
موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
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

التعديل ١

التعديل ٢

التعديل ٤

التعديل ٣

التعديل ٦

التعديل ٥

كما عدلت

١٥٬٣٩٨٬٨٧٨
٩٦٦
٧٬٦٥٣٬٧٩٦
١٬٢٢٠٬٠٠٠
٣٤٢٬٥٩٠
٣٠٦٬٧٠٢
١٩٬١٩١
٢٤٬٩٤٢٬١٢٣

)(٦٠٧٬١٤٦
)(١٬١٦٥٬٦٨٣
)(١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٢٬٧٧٢٬٨٢٩

)(٣٠٦٬٧٠٢
)(٣٠٦٬٧٠٢

١٢٤٬٠٧٥
١٢٤٬٠٧٥

-

-

٥٢٤٬٥٩٧
٥٢٤٬٥٩٧

١٥٬٤٤٠٬٤٠٤
٩٦٦
٦٬٤٨٨٬١١٣
٢٢٠٬٠٠٠
٣٤٢٬٥٩٠
١٩٬١٩١
٢٢٬٥١١٬٢٦٤

١٬٥٠٨٬٤٤٣
٢٣٤٬٩٤٦
٤٠٠٬٢١٢
٥٧٣٬٠٦٠
٦٤٢٬٣١٤
٣٬٣٥٨٬٩٧٥
٨٢٬٨٥٨
٣٬٤٤١٬٨٣٣
٢٨٬٣٨٣٬٩٥٦

)(١٩١٬٧٠٠
)(١١٠٬٠٠٠
١٢٩٬٧٦٠
٢٧٠٬٩٨٩
١٢٬١٧٤
١١١٬٢٢٣
١١١٬٢٢٣
)(٢٬٦٦١٬٦٠٦

)(٣٠٦٬٧٠٢

١٢٤٬٠٧٥

٢٦٬٧٣٤
٢٦٬٧٣٤
٢٦٬٧٣٤
٢٦٬٧٣٤

-

)(٥٢٤٬٥٩٧
-

١٬٠١٠٬٥٨٠
٤٣٬٢٤٦
٢٩٠٬٢١٢
١٢٩٬٧٦٠
٢٧٠٬٩٨٩
٥٧٣٬٠٦٠
٦٥٤٬٤٨٨
٢٬٩٧٢٬٣٣٥
٨٢٬٨٥٨
٣٬٠٥٥٬١٩٣
٢٥٬٥٦٦٬٤٥٧

٩٬٢٩٤٬٠٠٠
١٠٨٬٥٠٦
٢٠٩٬٩٥١
٩٬٦١٢٬٤٥٧
٤٬٧٠٠
٩٬٦١٧٬١٥٧

)(٣٠٦٬٧٠٢
)(٣٠٦٬٧٠٢
)(٣٠٦٬٧٠٢

)(١٤٩٬٦٣٩
)(١٤٩٬٦٣٩
)(١٤٩٬٦٣٩

٧١

-

)(٢١٤٬٨٠٣
)(٢١٤٬٨٠٣
)(٢١٤٬٨٠٣

)(٥٢٤٬٥٩٧
)(٥٢٤٬٥٩٧
-

-

-

-

-

٩٬٢٩٤٬٠٠٠
١٠٨٬٥٠٦
)(٣٠٦٬٧٠٢
)(١٥٤٬٤٩١
٨٫٩٤١٫٣١٣
٤٬٧٠٠
٨٫٩٤٦٫٠١٣

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً

التعديل ١

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

٥٬٦٥٩٬٠٣٠
٦٬٦٢٠٬٤٩٧
٢٣٬٨٦٠
٢٬٠٩٤٬٢٦٠
١٤٬٣٩٧٬٦٤٧

)(٦٬٠٠١٬٠٣٧
٤٫٦٨٢٫٠٣٣
)(١٬٤٤٠٬٢٠٩
)(٢٬٧٥٩٬٢١٣

مطلوبات متداولة
قروض واقتراضات  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات إلى مالكي الوحدات اﻵخرين في صندوق اﻻستثمار
مطلوبات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣٬٦١٣٬١٨٣
٧٢٩٬٠٣٥
٢١٬٦٠٤
٥٬٣٣٠
٤٬٣٦٩٬١٥٢
١٨٬٧٦٦٬٧٩٩
٢٨٬٣٨٣٬٩٥٦

)(١٥٩٬٩٥٦
٤٠٧٬٢٠٢
٢٤٧٫٢٤٦
)(٢٬٥١١٬٩٦٧
)(٢٬٦٦١٬٦٠٦

٧٢

التعديل ٢

-

)(٣٠٦٬٧٠٢

التعديل ٤

التعديل ٣

التعديل ٦

التعديل ٥

كما عدلت

)(٦١١٬٦٠٣
٧٣٥٬٦٧٨
١٢٤٬٠٧٥

-

)(٣٠٩٬٥٦٥
)(٣٠٩٬٥٦٥

-

٥٬٦٥٩٬٠٣٠
٧٬٨٥٧
٤٫٦٨٢٫٠٣٣
٢٣٬٨٦٠
١٬٠٨٠٬١٦٤
١١٬٤٥٢٬٩٤٤

١٧٬٩٠٩
)(١٧٬٩٠٩
١٢٤٬٠٧٥
١٢٤٬٠٧٥

٢٤١٬٥٣٧
٢٤١٬٥٣٧
٢٤١٬٥٣٧
٢٦٫٧٣٤

٣٠٩٬٥٦٥
٣٠٩٬٥٦٥
-

-

٣٬٦١٣٬١٨٣
١٬١٣٨٬٠٩٠
٤٠٧٬٢٠٢
٣٬٦٩٥
٥٬٣٣٠
٥٬١٦٧٬٥٠٠
١٦٬٦٢٠٬٤٤٤
٢٥٬٥٦٦٬٤٥٧

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً

التعديل ١

التعديل ٣

التعديل ٢

التعديل ٥

التعديل ٤

التعديل ٦

كما عدلت

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات استثمارية
استثمار في مشروع مشترك
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
دفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة

١٧٬٦٣٠٬٠٢٣
٣٬٣٠٢
٦٬١٩٢٬٦٣٣
٨٧٬٠٨٢
١٬٤٩٧٬٩٨٦
٢٤٢٬٥٩٠
٣٠٢٬٤٥٨
٢٣٬٢٩١
٢٥٬٩٧٩٬٣٦٥

)(٥٨٢٬٥٤٥
)(١٬١٣٨٬٣١٤
)(١٬١٦٦٬٩٨٦
)(٢٬٨٨٧٬٨٤٥

)(٣٠٢٬٤٥٨
)(٣٠٢٬٤٥٨

١٨٢٬٢٠٨
١٨٢٬٢٠٨

-

-

٥٢٤٬٥٩٦
٥٢٤٬٥٩٦

١٧٬٧٥٤٬٢٨٢
٣٬٣٠٢
٥٬٠٥٤٬٣١٩
٨٧٬٠٨٢
٣٣١٬٠٠٠
٢٤٢٬٥٩٠
٢٣٬٢٩١
٢٣٬٤٩٥٬٨٦٦

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

١٬٩٢٨٬٣٧٦
٢١٦٬٧٣٠
٣٤٢٬٣٢٢
٤٤٦٬٢٤٤
٢٣٧٬٨٦٠
٣٬١٧١٬٥٣٢
٢٩٬١٥٠٬٨٩٧

)(١٩١٬٩٩٨
)(٤٠٬٠٠٠
٢٠٥٬٥٢٧
١٥٠٬٤٤١
١٬٢٨٢
١٢٥٬٢٥٢
)(٢٬٧٦٢٬٥٩٣

)(٣٠٢٬٤٥٨

١٨٢٬٢٠٨

١٩٬٥٢٢
١٩٬٥٢٢
١٩٬٥٢٢

-

)(٥٢٤٬٥٩٦
)(٥٢٤٬٥٩٦
-

١٬٤٢٣٬٣٠٢
٢٤٬٧٣٢
٣٠٢٬٣٢٢
٢٠٥٬٥٢٧
١٥٠٬٤٤١
٤٤٦٬٢٤٤
٢٣٩٬١٤٢
٢٬٧٩١٬٧١٠
٢٦٬٢٨٧٬٥٧٦

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

٩٬٢٩٤٬٠٠٠
١٠٨٬٥٠٦
)(١٨١٬٦٥٣
٩٬٢٢٠٬٨٥٣
٢٬٣١٦
٩٬٢٢٣٬١٦٩

)(٣٠٢٬٤٥٨
)(٣٠٢٬٤٥٨
)(٣٠٢٬٤٥٨

)(٤٤٦٬٦٧٠
)(٤٤٦٬٦٧٠
)(٤٤٦٬٦٧٠
٧٣

-

)(١٥٩٬٠٣٧
)(١٥٩٬٠٣٧
)(١٥٩٬٠٣٧

-

-

-

-

٩٬٢٩٤٬٠٠٠
١٠٨٬٥٠٦
)(٣٠٢٬٤٥٨
)(٧٨٧٬٣٦٠
٨٬٣١٢٬٦٨٨
٢٬٣١٦
٨٬٣١٥٬٠٠٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً

التعديل ٢

التعديل ١

التعديل ٣

التعديل ٥

التعديل ٤

التعديل ٦

كما عدلت

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

٤٬٩٤٨٬٠١٢
٦٬٥٩٩٬٣٥٧
٢٩٬٥٢٣
١٬٩٤٧٬٠٨٧
١٣٬٥٢٣٬٩٧٩

)(٦٬٠٠١٬٠٣٧
٤٬٨٩٦٬٢٦٠
)(١٬٢٥٦٬١٠٧
)(٢٬٣٦٠٬٨٨٤

-

)(٥٩٥٬٧٤٢
٧٧٧٬٩٥٠
١٨٢٬٢٠٨

-

)(٣٠٩٬٥٦٥
)(٣٠٩٬٥٦٥

-

٤٬٩٤٨٬٠١٢
٢٬٥٧٨
٤٬٨٩٦٬٢٦٠
٢٩٬٥٢٣
١٬١٥٩٬٣٦٥
١١٬٠٣٥٬٧٣٨

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

٥٬٢٦٢٬٨٢١
١٬١١٩٬١٥٤
٢١٬٧٧٤
٦٬٤٠٣٬٧٤٩
١٩٬٩٢٧٬٧٢٨

)(١٥٨٬٦٤٠
٢٠٣٬٦٠١
٤٤٬٩٦١
)(٢٬٣١٥٬٩٢٣

-

١٧٬٢٧٠
)(١٧٬٢٧٠
١٨٢٬٢٠٨

١٧٨٬٥٥٩
١٧٨٬٥٥٩
١٧٨٬٥٥٩

٣٠٩٬٥٦٥
٣٠٩٬٥٦٥
-

-

٥٬٢٦٢٬٨٢١
١٬٤٦٥٬٩٠٨
٢٠٣٬٦٠١
٤٬٥٠٤
٦٬٩٣٦٬٨٣٤
١٧٬٩٧٢٬٥٧٢

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٢٩٬١٥٠٬٨٩٧

)(٢٬٧٦٢٬٥٩٣

١٨٢٬٢٠٨

١٩٬٥٢٢

-

-

٢٦٬٢٨٧٬٥٧٦

)(٣٠٢٬٤٥٨

٧٤

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر الموحدة:

كما أدرجت سابقا ً

التعديل ١

التعديل ٤

إعادة التصنيف

كما عدلت

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
إيرادات
تكلفة اﻹيرادات
إجمالي )الخسارة(  /الربح

٩٠٤٬١٢٢
)(٧٧٩٬١٣٦
١٢٤٬٩٨٦

٥١٬٩٦٩
٥١٬٩٦٩

)(١٨٬٩٠٢
)(٧٬٢١١
)(٢٦٬١١٣

-

٨٨٥٬٢٢٠
)(٧٣٤٬٣٧٨
١٥٠٬٨٤٢

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

)(٢٩٬٨٥٣
)(٣١١٬٧٣٧
٥٣٩٬٦٨١
٣٢٣٬٠٧٧

)(١٨٬٠٨٩
٥٣٤
)(٤٢٠٬١١٥
)(٣٨٥٬٧٠١

٨١٬٨٧٩
٥٥٫٧٦٦

٩٫١٣٥
)(٩٫١٣٥
٢١٫٤٠٣
)(٢١٫٤٠٣
-

)(٢٩٬٨٥٣
)(٢٣٨٬٨١٢
)(٨٫٦٠١
١٤٠٬٩٦٩
)(٢١٫٤٠٣
)(٦٬٨٥٨

نفقات مالية
الحصة في نتائج اﻻستثمار في مشروع مشترك
الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
الخسارة للسنة

)(٧٢٠٬٧٠٨
٤٬٢٢٤
)(٣٩٣٬٤٠٧
)(٣٩٣٬٤٠٧

٨٨٬٦٧٠
)(٢٩٧٬٠٣١
)(٢٩٧٬٠٣١

٥٥٫٧٦٦
٥٥٫٧٦٦

-

)(٦٣٢٬٠٣٨
٤٬٢٢٤
)(٦٣٤٬٦٧٢
)(٦٣٤٬٦٧٢

الدخل الشامل اﻵخر
مجموع الدخل الشامل للفترة

١٬٤٧١
)(٣٩١٬٩٣٦

)(٢٩٧٬٠٣١

٥٥٫٧٦٦

-

١٬٤٧١
)(٦٣٣٬٢٠١

)(٣٩٣٬٨٣٨
٤٣١
)(٣٩٣٬٤٠٧

)(٢٩٧٬٠٣١
)(٢٩٧٬٠٣١

٥٥٫٧٦٦
٥٥٫٧٦٦

-

)(٦٣٥٬١٠٣
٤٣١
)(٦٣٤٬٦٧٢

)(٣٩٢٬٣٦٧
٤٣١
)(٣٩١٬٩٣٦

)(٢٩٧٬٠٣١
)(٢٩٧٬٠٣١

٥٥٫٧٦٦
٥٥٫٧٦٦

-

)(٦٣٣٬٦٣٢
٤٣١
)(٦٣٣٬٢٠١

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

)(٠٫٦٨

)(٠٫٤٢

٧٥

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة

إعادة تصنيف

أثر التعديﻼت

كما عدلت

)(٣٩٣٬٤٠٧

)(٢٤١٬٢٦٥

-

)(٦٣٤٬٦٧٢

٢٣٦٬٨٠٩
٧٨٬١٩٥
١٬٠٤٨
٦٬٧٥٨
٨٬٦٠١

)(٢٤٬٥٩٨
)(٢٧٬٣٦٩
-

٣٫٧٦٩
-

٢١٢٬٢١١
٥٠٬٨٢٦
١٬٠٤٨
١٠٬٥٢٧
٨٬٦٠١

)(١٨٣٬٢٣٠
)(٤٬٢٢٤
٧٢٠٬٧٠٨

١٨٣٬٢٣٠
)(٨٨٫٦٧٠

-

)(٤٬٢٢٤
٦٣٢٬٠٣٨

)(٢٧٧٬٩٨٦
١٩٣٬٢٧٢

١٦٣٬٢٧٦
)(٣٥٬٣٩٦

٣٫٧٦٩

)(١١٤٬٧١٠
١٦١٬٦٤٥

)(٤١٬٧٧٨
)(٤١٩٬٩٣٣
٥٥٬٨٩٢
٤٩٬٢٨٩
٣٦٬٤٣٢
٣٨٤٬٧٨٩
٢٥٧٬٩٦٣
)(٩٨٩٬٣٦١
)(٧٣١٬٣٩٨

٧٬٢١٢
٢٩٧
)(٧٠٬٠٠٠
)(٦٠٬٧٩١
)(١٥٨٫٦٧٨
٥٠٦٫٤٩٨
٣٤٧٫٨٢٠

١٫١٦٥
٤٫٩٣٤
)(٤٫٩٣٤
٤٣٦٫٥٠١
٤٣٦٫٥٠١

)(٤١٬٧٧٨
)(٤١٢٬٧٢١
٥٦٬١٨٩
)(٢٠٬٧١١
٣٦٬٤٣٢
٣٢٥٬١٦٣
١٠٤٬٢١٩
)(٤٬٩٣٤
)(٤٦٬٣٦٢
٥٢٬٩٢٣

تعديﻼت لـ:
استهﻼك ممتلكات ومصنع ومعدات
استهﻼك عقارات استثمارية
إطفاء موجودات غير ملموسة
)عكس(  /مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
صافي خسارة اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إطفاء الربح المؤجل من البيع وموجودات إعادة
اﻹيجار
الحصة في نتائج اﻻستثمار في مشروع مشترك
نفقات مالية
التغير في القيمة العادلة لﻼستثمارات المحتفظ بها
بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
موجودات غير متداولة أخرى
عقارات للتطوير والبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
مطلوبات غير متداولة أخرى
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
النقد الناتج من العمليات
منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
نفقات مالية مدفوعة
صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من اﻷنشطة التشغيلية

٧٦

شركة جبل عمر للتطوير
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)جميع المبالغ بآﻻف الرياﻻت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
٣٦

تعديﻼت )تتمة(
التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة:
كما أدرجت سابقا ً
التدفقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
إضافات إلى عقارات استثمارية
شراء موجودات غير ملموسة
اضافات استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خﻼل الربح
أو الخسارة
متحصﻼت من استبعاد استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة
صافي التغيرات في أرصدة النقد المحتجز
انفاق نقدية محتجزة
صافي النقد المستخدم في اﻷنشطة اﻻستثمارية

إعادة تصنيف

أثر التعديﻼت

كما عدلت

)(٤٧٨٬٩٥٢
)(٢٥٧٬٦٧٢
)(٣٬٣٨٤

-

-

)(٤٧٨٬٩٥٢
)(٢٥٧٬٦٧٢
)(٣٬٣٨٤

٢٢٦٬٨١٦
-

)(٧٢٫٠٥٩
١٢٠٬٥٤٩
٤٨٬٤٩٠

١٢٠٫٤١٧
)(١٢٠٫٤١٧
-

)(٧٢٬٠٥٩
١٢٠٬٥٤٩
٣٤٧٬٢٣٣
)(١٢٠٫٤١٧
)(٤٦٤٬٧٠٢

)(٥١٣٬١٩٢

التدفقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية
مدفوعات مستلمة مقابل دفعة مقدمة إلى بعض المساهمين
المؤسسين
سحب قروض واقتراضات
سداد قروض واقتراضات
صافي التغير في المطلوبات لمالكي الوحدات اﻵخرين في
صندوق استثمار
التغيرات في حصة في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة
عقد إيجار تم الحصول عليه
صافي النقد الناتج من)/المستخدم في( اﻷنشطة التمويلية

٤٬٢٤٤
١٬٤٧٩٬٢٦٣
)(٦٣٢٬٩٣٨

-

)(٤٣٦٫٥٠١
-

٤٬٢٤٤
١٬٠٤٢٬٧٦٢
)(٦٣٢٬٩٣٨

)(٢٫٠٥٢
)(٨٬٣٨١
٨٤٠٬١٣٦

)(٤٠٧٬٢٠٢
)(٤٠٧٫٢٠٢

)(٤٣٦٫٥٠١

)(٤٠٧٬٢٠٢
)(٢٫٠٥٢
)(٨٬٣٨١
)(٣٫٥٦٧

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

)(٤٠٤٬٤٥٤
٦٤٢٬٣١٤
٢٣٧٬٨٦٠

)(١٠٫٨٩٢
١٢٫١٧٤
١٫٢٨٢

-

)(٤١٥٬٣٤٦
٦٥٤٬٤٨٨
٢٣٩٬١٤٢

١٨٣٬٢٣٠
١٢٣٬٣٨٤

)(١٨٣٬٢٣٠
-

-

١٢٣٬٣٨٤

١٥٬٨٢٤

-

-

١٥٬٨٢٤

١٦٦٬٠٧٣
٢٣٧٬٥٦٧

-

-

١٦٦٬٠٧٣
٢٣٧٬٥٦٧

١٬٨٨٨٬٣٥٢

١٨٢٬٢٠٨
-

-

١٨٢٬٢٠٨
١٬٨٨٨٬٣٥٢

معلومات تكميلية رئيسية غير نقدية
إطفاء ربح مؤجل من البيع وموجودات إعادة اﻹيجار
رسملة تكلفة اﻻقتراض على عقار استثماري
موجودات حق اﻻستخدام  -المصنفة سابقا ً كعقود إيجار
تشغيلية
انخفاض في قيمة أصل حق اﻻستخدام المحمل على خسائر
متراكمة
رسملة تكلفة اﻻقتراض على ممتلكات ومصنع ومعدات
إضافات ممتلكات ومصنع ومعدات مقابل المطلوب لطرف
ذي عﻼقة
محولة من عقارات استثمارية
ممتلكات ومصنع ومعدات ﱠ

٧٧

