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 )غير مراجعة( الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
 معلومات عامة .1

هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية  شركة جبل عمر للتطوير )"الشركة"(
وقد صدر القرار  .(هـ1427رمضان  25)الموافق  م2006أكتوبر  18 بتاريخ 63بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

مسجلة الشركة  .(هـ1428شوال  16 )الموافق م2007أكتوبر  28 ق بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ /253الوزاري رقم 
( في مدينة مكة هـ1428ذي القعدة  15 )الموافق م2007نوفمبر  25 بتاريخ 4031051838التجاري رقم بموجب السجل 

 .المكرمة
 

من الناحية الغربية وتطويرها إلى قطع المكي يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم 
إدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء والصيانة وإدارة لغرض  أراضي

 .وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل الفنادق
 

 31ي كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج. ال زالت الشركة حتى يتضمن مشروع الشركة )"المشروع"( سبعة مراحل، ف
تستكمل تطوير المشروع، حيث أكملت الشركة أعمال الهدم وترحيل المخلفات وتسوية السطح والقطع  م2018 مارس

الكهرباء  الالصخري للمشروع، وتقوم الشركة حالياً بتجهيز البنية التحتية والطرق والجسور واألنفاق وممرات المشاة وأعم
 ، وما زال العمل مستمرا في إنشاء المباني وأعمال اإلنشاء األخرى. هايوالم

 
ن هذه . تتضمالهيئة العامة للسياحة واآلثار بموجب خطابات أنشطة الضيافةلدى الشركة سجالت تجارية فرعية لممارسة 

للذين للفنادق التالية إضافة إلى الفرعين بمدينة جدة والرياض االقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة نتائج األنشطة التشغيلية 
 على التوالي. 1010465230رقم و 4030291056يحمالن السجلين التجاريين رقم 

 
فندق ، وةأجنحة هيلتون مكالشركة اتفاقية بيع مشروطة لتبيع بموجبها فنادقها الثالثة ومن ثم تعيد استئجارها وهي  وقعّت

 .الموحدةاألولية الموجزة القوائم المالية هذه حول  (10) اإليضاحكما تم بيانه في  فندق كونراد، وحياة ريجنسي
 

الشركة  وقعّت( هـ1438رمضان  16 )الموافق م2017يونيو  11 بتاريخموقع تداول اإلعالن الصادر على  إلىإضافةً 
سنة مقابل مبلغ  15لفترة  (هـ1438رمضان  14 )الموافق م2017يونيو  9 بتاريخإيجار تشغيلي مع طرف ثالث اتفاقية 

الفندق  لث بتشغيللثامليون لاير سعودي لفندق واحد من فنادقها وهو ماريوت مكة. بموجب هذه االتفاقية يقوم الطرف ا 500
مليون لاير سعودي عن  31سنة األولى ومبلغ  14مليون لاير سعودي عن الـ  33.5 بمبلغدفع إيجار سنوي سنة و 15لفترة 

 . فقط السنة الخامسة عشرة
 

. لدى معاً بـ "المجموعة"( اللشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهالموجزة تتألف هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية 
 م. تأسست المجموعة في المملكة العربية السعودية.2018مارس  31التالية كما في  الشركة الشركات التابعة

 

 

 الفندق

 

 بداية التشغيل 

    

 

 رقم السجل    

    

 

 تاريخ السجل

رقم خطاب الهيئة 

 العامة للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة العامة 

 للسياحة واآلثار

 هـ1434ربيع الثاني  22 5887/34أ ت م/  هـ1434رجب  15 4031077081 هـ1435رمضان  4 أجنحة هيلتون مكة

 هـ1435جمادى األولى  16 8332/35أ ت م/  هـ1435رجب  8 4031085088 هـ1436 رمضان 5 ماريوت مكة

 هـ1435رجب  26 8957 هـ1435ذو القعدة  14 4031087547 هـ1436 رمضان 5 حياة ريجنسي

 هـ1436جمادى األولى  25 9347 هـ 1436رجب  10 4031091636 هـ1437 شعبان 25 كونراد

 هـ 1437شوال  14 16474 هـ 1437ذو القعدة  7 4031097174 هـ 1438رجب  3 هيلتون كونفنشن

 األنشطة  نهاية السنة المالية  نسبة الملكية  تاريخ السجل  رقم السجل  اسم الشركة

 شركة شامخات لالستثمار والتطوير

 

 

 المرافقشركة ساحات إلدارة 

 

 شركة وارفات للضيافة

 4030594602 

 

 

4031210499 

 

4030298569 

 هـ 1439محرم  19 

 م(2017أكتوبر  9)الموافق 

 

 هـ 1439صفر  2

 م(2017أكتوبر  22)الموافق 

هـ 1439ربيع الثاني  14

 م(2018يناير  1)الموافق 

 100% 

 

 

60% 

 

90% 

 ديسمبر 31 

 

 

 ديسمبر 31

 

 ديسمبر 31

االستثمار خدمات  

والتطوير في 

 القطاع العقاري

 خدمات عقارية 

 

 خدمات ضيافة
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
 أساس اإلعداد .2
 
 بيان االلتزام 2-1

المعتمد ” المالي األوليرير التق( “34عيار المحاسبة الدولي )المرفقة وفقاً لمالموحدة أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
يشار إليها ) عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ةدراصالخرى األصدارات اإللمعايير ووافي المملكة العربية السعودية 

 .("جميعاً "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 

نتج عنه فترة م وهو ما 2017أبريل  12في تغيير السنة المالية من هجرية إلى ميالدية قررت المجموعة م، 2017خالل 
م 2017يونيو  30م إلى 2017أبريل  13ت المقارنة للفترة من وبالتالي فإن معلوماالفترة المالية السابقة.  منأقصر  مالية

 يةالملكالموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 
ومات قامت الشركة بعرض معل .مع المعلومات في الفترة الحالية بالكليةالموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة ال تقارن 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل م في 2017مارس  28م إلى 2016ديسمبر  30مالية مقارنة إضافية للفترة من 
 والتي لها نفس التأثير الموسمي.الموحدة واإليضاحات ذات العالقة ألغراض المقارنة اآلخر األولية الموجزة 

 
لية األولية الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة لمجموعة مكتملة من القوائم المالية القوائم الما هذهال تتضمن 

مدة في المملكة العربية المعت ية للتقرير الماليإعدادها وفقاً للمعايير الدول والتي سيتم عدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليالم
السنة  نسيتم إعدادها عالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

الهامة م. إال أنه تم تضمين بعض اإليضاحات المختارة لتوضيح األحداث والمعامالت 2018ديسمبر  31التي تنتهي في 
رة األولية للفت إن نتائج األعمالضافةً لذلك، لتغيرات على المركز المالي للشركة وأدائها منذ آخر قوائم مالية مراجعة. إلفهم ا

ة التي السنة المالينتائج بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن أن تكون عليها ال تعتبر م 2018مارس  31المنتهية في 
آخر قوائم مع ( فإنه يجب قراءة القوائم المالية األولية 34م. وبناًء على معيار المحاسبة الدولي )2018ديسمبر  31تنتهي في 

 .مالية مراجعة للشركة
 

 أساس القياس 2-2
 

بموجب مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي الموحدة األولية الموجزة القوائم المالية تم إعداد هذه 
 :البنود التالية والتي يتم قياسها على أساس بديل في كل تاريخ تقرير ماليباستثناء 

 
 أسس القياس البند

 .اللتزام المنافع المحددةالحالية القيمة  مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الل خاستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

 على أساس القيمة العادلة. أو الخسارة الربح
 

 عملة التشغيل والعرض 2-3
 

وعملة العرض  التشغيليةباللاير السعودي وهو العملة  للشركةالموحدة األولية الموجزة القوائم المالية تم عرض هذه 
 ما لم يرد خالف ذلك. ةالسعودي تالرياالبآالف هي الواردة إن جميع المبالغ . للمجموعة

 

 أساس التوحيد 2-4
 

 الشركات التابعة
التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة عندما يكون لها حقوق أو عوائد متنوعة الشركات 

من مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل السيطرة على الشركة الُمستثمر بها. وعلى وجه 
 تثمر بها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة ما يلي:التحديد تسيطر المجموعة على الشركة التي تس
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 )غير مراجعة( )تتمة( الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
 )تتمة( أساس اإلعداد .2
 
 التوحيد )تتمة( أساس 2-4
 

 )تتمة(الشركات التابعة 
 
  لشركة لنفوذاً على الشركة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة

 ،المستثمر بها(
 مشاركتها الشركة التي تستثمر بها، وحق في الحصول على العوائد المختلفة من ال 
 استخدام نفوذها على الشركة المستثمر بها للتأثير على عوائدهاقدرة على ال 
 

يخ الموحدة من تاريخ االقتناء أو الدمج باعتباره تاراألولية الموجزة تُدرج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية 
عة تعد القوائم المالية للشركات التاب حصول المجموعة على السيطرة واالستمرار في توحيدها إلى حين توقف هذه السيطرة.

 قوائمها باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.الشركة التي تُعد عنها  ةالمالي الفترةلنفس 
 

سيطرة. ولتعزيز هذا االفتراض وعندما  يؤدي إلى تحقيقبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك غالبية حقوق التصويت 
 تأخذ فييكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة على الشركة الُمستثمر بها، فإن المجموعة 

، االشركة الُمستثمر بهما إذا كان لدى المجموعة سيطرة أم ال على تقييم  عندجميع الحقائق والظروف ذات الصلة  االعتبار
 :يتضمنوهذا 

 
  في الشركة الُمستثمر بها. أصحاب حقوق التصويتمع بقية أو الترتيبات التعاقدية الترتيب التعاقدي 
  الترتيبات التعاقدية األخرى. منالحقوق الناشئة 
 حقوق المجموعة في التصويت وحقوق التصويت المحتملة.  
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارية سيطرتها على الشركة التي تستثمر بها إذا ما أشارت الحقائق والظروف أن 
هناك تغيرات لعنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة 

الموجودات والمطلوبات  ينضمتسيطرة المجموعة على الشركة التابعة. يتم على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال 
الموحدة زة األولية الموجفي القوائم المالية الفترة واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل 

 للسيطرة على الشركة التابعة.وعة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجم
 

حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة إلى و الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر أالربح  توزيعيتم 
 رصيد الحصص غير المسيطرة. عجز في نتج عن ذلك الحصص غير المسيطرة حتى لو و
 
 مسيطرةالحصص غير ال

ي تاريخ فالقابلة للتحديد موجودات الفي صافي المقتناة الشركة  أساس حصتهم فيعلى تُقاس الحصص غير المسيطرة 
االقتناء. يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق 

 ملكية.
 

 فقدان السيطرة
لتابعة، دون فقدان السيطرة، كمعامالت حقوق ملكية. عندما تفقد يتم احتساب التغير في ملكية حصة المجموعة في الشركة ا

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، تقوم بإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي 
و الربح أ حصص غير مسيطرة ذات عالقة ومكونات حقوق ملكية أخرى. يتم تسجيل أي مكسب أو خسارة ناتج في قائمة

الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم قياس أي حصة متبقية في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان 
 السيطرة.

 
 معامالت يتم استبعادها عند التوحيد

امالت ناتجة عن يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات أو مصروفات أو تدفقات نقدية غير محققة متعلقة بمع
ا ستثمر بهالشركات المُ تعامالت بين أعضاء المجموعة. يتم استبعاد المكاسب غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع 

تبعاد . يتم اسالشركة الُمستثمر بهااالستثمار بمقدار حصة المجموعة في  من حساب والُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
الطريقة التي تُستبعد بها المكاسب غير المحققة، ولكن فقط بمقدار توافر دليل على انخفاض الخسائر غير المحققة بنفس 

 القيمة.
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةالسياسات و .3
 

لموحدة االمحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة فتراضات التقديرات واالحكام وإن السياسات واأل
م، وبالتالي 2017ديسمبر  31في وللفترة المنتهية في  كماموحدة ها التي تم تطبيقها إلعداد آخر قوائم مالية مراجعة سهي نف

يناير  1من  بتداءً اسارية والجديدة التعديالت التفسيرات أو المعايير أو اليتم إعادة كتابتها هنا مرة أخرى، باستثناء تطبيق  لن
 .بشكل مباشرلم يتم تطبيقها التي م و2018

 
م ليس لها أي تأثير على القوائم المالية 2018التي تطبق للمرة األولى في  إن المعايير أو التفسيرات أو التعديالت الجديدة

األولية الموجزة الموحدة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولم 
 م.2018يناير  1تدخل حيز التنفيذ كما في 

 
 عقاريةالستثمارات اال نقل ( ـ40) رقم معيار المحاسبة الدوليالتعديالت على 

ن استثمارات إلى أو مالممتلكات بما فيها الممتلكات تحت اإلنشاء أو التطوير توضح التعديالت متى ينبغي على المنشأة نقل 
التغير في االستخدام يحدث فقط عندما تستوفي الممتلكات أو ال تستوفي تعريف استثمارات عقارية. تنص التعديالت على أن 

غير في نوايا اإلدارة الستخدام الممتلكات ال يعتبر دليالً على الت التغير. إن تغير في االستخدامعلى ال دليلعقارية ويكون هناك 
 المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.في االستخدام. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم 

 
 التنفيذلم تدخل حيز الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن معايير ال. 4
 

ولية الموجزة األالقوائم المالية  إصدارالتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ التعديالت فيما يلي المعايير و
ً بتقييم تأثيرات المعايير الموحدة  للمجموعة، والتي تتوقع المجموعة أن يتم تطبيقها في المستقبل. تقوم المجموعة حاليا

 الموحدة.على قوائمها المالية  أدناهوالتعديالت المذكورة 
 

 أ( معايير المحاسبة الجديدة
 

 :"عقود اإليجار"( 16) رقم رير الماليللتق المعيار الدولي
نموذج محاسبة مستقل لعقود اإليجار في قائمة المركز المالي للمستأجرين.  (16)رقم رير المالي للتق الدوليالمعيار يقدم 

يمتلك المستأجر الحق في استعمال األصل الذي يمثل حقه في استعمال األصل الرئيسي، بينما يمثل التزام اإليجار التزام 
ة. جل وعقود اإليجار ذات القيم المنخفضة األيارية لعقود اإليجار قصيرالمستأجر في دفع مبالغ اإليجار. يوجد إعفاءات اخت

إال أن تلك اإلعفاءات يمكن أن تستخدم فقط من قبل المستأجر. تبقى محاسبة المؤجر كما هي بالنسبة للمعايير الحالية، ويستمر 
 المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.

 
رقم  معيار المحاسبة الدوليدليل عقود اإليجار الحالي بما في ذلك عن بديالً  (16)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي يحل 

"فيما إذا كان الترتيب يحتوي  -( 4للمعيار رقم ) ة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الماليتفسير لجن( "عقود اإليجار"، 17)
تفسير لجنة ، الحوافز" -"عقود اإليجار التشغيلي  -( 15تفسيرات المعايير للمعيار رقم )تفسير لجنة ، على عقد إيجار"

 "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". -( 27تفسيرات المعايير للمعيار رقم )
 

لتاريخ. يسمح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي م أو بعد ذلك ا2019يناير  1يكون المعيار نافذا للفترات السنوية التي تبدأ في 
طبيق األولي للمعيار "إيرادات من عقود العمالء" في أو قبل تاريخ الت – (15)رقم  المعيار الدولي للتقرير الماليتطبق 

 .(16)رقم  الدولي للتقرير المالي
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
 التنفيذ )تتمة(لم تدخل حيز الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن معايير ال. 4
 

 ى معايير المحاسبة الحالية ب( تعديالت عل
 

ستثمارات في اال" (28)رقم  معيار المحاسبة الدوليو"القوائم المالية الموحدة"  (10)رقم للتقرير المالي  المعيار الدولي
 :"مشتركةالمشاريع الزميلة والشركات ال

فيما يتعلق ( 28)رقم  معيار المحاسبة الدولي( و10) رقم بين المعيار الدولي للتقرير المالي القائم تعالج التعديالت التضارب
شركة لة مع في معامالسيطرة على الشركة التابعة بالتوجيهات بشأن التوحيد وحساب حقوق الملكية عندما تفقد الشركة األم 

بالكامل عندما تفي الموجودات المحولة بتعريف "العمل التجاري" األرباح تسجيل التعديالت تتطلب زميلة أو مشروع مشترك. 
 "تجميع األعمال". –( 3)رقم  تقرير الماليالمعيار الدولي لل بموجب

 
تقدم التعديالت أيضاً محاسبة جديدة ال تقوم على التكلفة أو زيادة كاملة لبعض الحصص المحتفظ بها من الموجودات التي ال 

 تتعلق بالعمل التجاري.
 

ارة أنه لن يكون لك التعديالت. تعتقد اإلدتم تأجيل تاريخ نفاذ تلك التغيرات ألجل غير مسمى. إال أنه يسمح بالتطبيق المبكر لت
 هناك تأثير على قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة فيما يخص هذه التعديالت.

 
 :"تكاليف االقتراض"( 23)رقم  معيار المحاسبة الدولي

يوضح التعديل أنه عند احتساب معدل الرسملة للمبالغ التي تم اقتراضها بشكل عام، يجب على المنشأة استثناء تكاليف 
األصل جاهز  لحين يصبحاالقتراض المطبقة على القروض التي تمت بشكل خاص للحصول على أصل مؤهل، فقط 

علقة بقروض محددة والتي تظل قائمة بعد أن يكون األصل لالستخدام المعد من أجله أو للبيع. إن تكاليف االقتراض المت
 عامة للمنشأة.القتراض تصنيفها الحقاً كجزء من تكاليف اال المؤهل جاهز لالستخدام المعد من أجله أو للبيع، يتم

 
ر يكون هناك أي تأثيم. يسمح بالتطبيق المبكر لهذا التعديل. تعتبر اإلدارة أنه لن 2019يناير  1إن تاريخ نفاذ التعديل هو 

 على قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بهذا التعديل.
 
 نقد وما في حكمهال. 5
 

 
ذات تاريخ لدى بنك تجاري مليون لاير سعودي تم إيداعه في وديعة مرابحة  209.95البنوك مبلغ  فييتضمن النقد أ( 

، والتي تحمل عمولة مليون لاير سعودي( 209.95م: 2017ديسمبر  31) استحقاق لثالثة أشهر أو أقل خالل الفترة
 بالسعر السائد في السوق.

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 10.2يتضمن النقد في البنوك المبالغ المودعة لدى بنك البالد، جهة ذات عالقة، بمبلغ ب( 
 مليون لاير سعودي(. 17.83م: 2017

. لةبموجب االتفاقيات ذات الص لدى بنوك كاحتياطي حساب مستقلتمثل المبالغ النقدية المحتجزة المبالغ المودعة في ج( 
 . كمبالغ نقدية متداولة وغير متداولةيتم تصنيف المبالغ النقدية المحتجزة وبالتالي 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م 2017ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 777   745  نقد في الصندوق
 1.734.938   1.354.143  )أ( و )ب( أدناه( ييضاحأنظر إنقد في البنوك )

 ────────  ───────── 
  1.354.888   1.735.715 

الجزء غير المتداول )انظر اإليضاح )ج(  –ناقص: المبالغ النقدية المحتجزة 

 أدناه(

 

(795.776) 

  

(762.891) 
 ────────  ───────── 

 972.824   559.112  النقد وما في حكمه

 ════════  ═════════ 
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 )تتمة( )غير مراجعة( الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف 
 
 استثمارات عقارية. 6
 
 

 
 مباني

  لاير سعودي

 
 معدات

 لاير سعودي

 موجودات بنية  
 تحتية  

 لاير سعودي

 أعمال رأسمالية  
 تحت التنفيذ
 لاير سعودي

  
 المجموع

 لاير سعودي
 التكلفة:

 م2017أبريل  12الرصيد في 
 خالل الفترةإضافات 

  ممتلكات ومعداتمحول من 
 

 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
 إضافات خالل الفترة

 
 م2018مارس  31الرصيد في 

 
 االستهالك المتراكم:

 م2017أبريل  12الرصيد في 
 استهالك للفترة

 تمحول من ممتلكات ومعدا
 عمصنفة كمحتفظ بها للبيالموجودات تعديل التغيرات في خطة ال

 
 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 
 استهالك للفترة

 
 م2018مارس  31الرصيد في 

 
 :صافي القيم الدفترية

 )غير مراجعة( م2018مارس  31في 
 

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31في 

 
 272.177 
 905.411 
 578.390 

───────── 
 1.755.978 

 ــ      
───────── 

 1.755.978 
───────── 

 
 3.703 
 12.425 
 18.199 
(4.209) 

───────── 
 30.118 
 
 5.266 

───────── 
 35.384 

═════════ 
 
 1.720.594 

═════════ 
 1.725.860 

═════════ 

  
 133.481 
 309.723 
 195.629 

───────── 
 638.833 

 ــ        
───────── 

 638.833 
───────── 

 
 4.861 
 19.312 
 15.524 
(7.492) 

───────── 
 32.205 
 
 8.402 

───────── 
 40.607 

═════════ 
 
 598.226 

═════════ 
 606.628 

═════════ 

  
92.335 

 ــ       
 ــ       

───────── 
92.335 

 ــ       
───────── 

92.335 
───────── 

 
9.233 
2.473 
 ــ       
 ــ       

───────── 
11.706 

 
570 

───────── 
12.276 

═════════ 
 

80.059 
═════════ 

80.629 
═════════ 

  
2.403.886 

291.071 
 ــ       

────────── 
2.694.957 

82.757 
────────── 

2.777.714 
────────── 

 
 ــ       
 ــ       
 ــ       
 ــ       

────────── 
 ــ       

 
 ــ       

────────── 
 ــ       

══════════ 
 

2.777.714 
══════════ 

2.694.957 
══════════ 

  
 2.901.879 
 1.506.205 
 774.019 

────────── 
 5.182.103 
 82.757 

────────── 
 5.264.860 

────────── 
 
 17.797 
 34.210 
 33.723 
(11.701) 

────────── 
 74.029 
 
 14.238 

────────── 
 88.267 

══════════ 
 
 5.176.593 

══════════ 
 5.108.074 

══════════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
 . استثمارات عقارية )تتمة(6
 

إعادة تأجير مباني م قامت المجموعة ببيع و2017ديسمبر  31في ، خالل الفترة المنتهية 10كما هو مذكور في اإليضاح أ( 
على  مليون لاير سعودي على التوالي بموجب عقد إيجار تمويلي 309.7مليون لاير سعودي و 905.4معدات بمبلغ و

عدات كانت القيمة الدفترية للمباني والمم، 2018مارس  31كما في سنوات.  10على مدى  أساس أحكام وشروط االتفاقية
 903.8م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي على التوالي ) 302.5ومبلغ مليون لاير سعودي  901المؤجرة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي على التوالي(. 307مليون لاير سعودي و
 

 .التأجيرلتوليد إيرادات محتفظ بها االستثمارات العقارية إن 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 

 ممتلكات ومعدات. 7

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 أراضي

 لاير سعودي

  

 مباني

 لاير سعودي

 نظام تبريد  

 المنطقة المركزية

 لاير سعودي

  

 معدات

 لاير سعودي

  

 أثاث وتجهيزات 

 لاير سعودي

  

 موجودات أخرى

 لاير سعودي

 موجودات بنية  

 تحتية  

 لاير سعودي

 أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ

 لاير سعودي

  

 المجموع

 لاير سعودي

 التكلفة:

 م2017أبريل  12الرصيد في 

 إضافات خالل الفترة

 استبعادات 

 محول إلى استثمارات عقارية 

 محول إلى عقارات للتطوير والبيع 

 

 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 

 إضافات خالل الفترة

 عقارات للتطوير والبيعإلى محول 

 ("د" 7)اإليضاح 

 

 م2018مارس  31الرصيد في 

 

 

3.662.439 

876.680 

 ـــ    

 ـــ    

 ـــ    

──────── 

4.539.119 

 

 ـــ    

 

 ـــ    

──────── 

4.539.119 

──────── 

  

 1.968.839 

 2.427.770 

 ـــ    

(578.390) 

 ـــ    

──────── 

 3.818.219 

 

 ـــ    

 

 ـــ    

──────── 

 3.818.219 

──────── 

  

505.025 

 ـــ     

 ـــ     

 ـــ     

 ـــ     

───────── 

505.025 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

───────── 

505.025 

───────── 

  

 586.850 

 1.074.399 

 ـــ     

(195.629) 

 ـــ     

───────── 

 1.465.620 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

───────── 

 1.465.620 

───────── 

  

283.989 

396.941 

 ـــ     

 ـــ     

 ـــ     

──────── 

680.930 

 

196 

 

 ـــ     

──────── 

681.126 

──────── 

  

 23.325 

 16.884 

(350) 

 ـــ     

 ـــ     

──────── 

 39.859 

 

 1.006 

 

 ـــ     

──────── 

 40.865 

──────── 

  

265.782 

 ـــ     

 ـــ     

 ـــ     

 ـــ     

──────── 

265.782 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

──────── 

265.782 

──────── 

  

 7.181.796 

 382.988 

 ـــ     

 ـــ     

(99.236) 

──────── 

 7.465.548 

 

 185.679 

 

(743.373) 

──────── 

 6.907.854 

──────── 

  

 14.478.045 

 5.175.662 

(350) 

(774.019) 

(99.236) 

────────── 

 18.780.102 

 

 186.881 

 

(743.373) 

────────── 

 18.223.610 

────────── 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 
)تتمة(ممتلكات ومعدات . 7

 

 

 

 

 أراضي

 لاير سعودي

  

 مباني

 لاير سعودي

 نظام تبريد  

 المنطقة المركزية

 لاير سعودي

  

 معدات

 لاير سعودي

  

 أثاث وتجهيزات 

 لاير سعودي

  

 موجودات أخرى

 لاير سعودي

 موجودات بنية  

 تحتية   

 لاير سعودي

 أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ

 لاير سعودي

  

 المجموع

 لاير سعودي

 االستهالك المتراكم:

 م2017أبريل  12الرصيد في 

 للفترة استهالك

موجودات تعديل التغيرات في خطة ال

 مصنفة كمحتفظ بها للبيعال

 استبعادات 

 محول إلى استثمارات عقارية

 

 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 

 للفترة استهالك

 

 م2018مارس  31الرصيد في 

 

 :صافي القيم الدفترية

 )غير مراجعة( م2018مارس  31في 

 

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31في 

 

 ــ      

 ــ      

 

 ــ      

 ــ      

 ــ      

───────── 

 ــ       

  

 ــ       

───────── 

 ــ       

───────── 

 

 4.539.119 

═════════ 

4.539.119 

═════════ 

  

 21.477 

 34.592 

 

(18.405) 

 ــ      

(18.199) 

───────── 

 19.465 

 

 11.532 

───────── 

 30.997 

───────── 

 

 3.787.222 

═════════ 

 3.798.754 

═════════ 

  

34.759 

10.744 

  

 ــ     

 ــ     

 ــ      

──────── 

45.503 

 

4.140 

──────── 

49.643 

──────── 

 

455.382 

════════ 

459.522 

════════ 

  

 21.955 

 52.053 

 

(32.478) 

 ــ     

(15.524) 

─────── 

 26.006 

 

 18.105 

─────── 

 44.111 

─────── 

 

 1.421.509 

═══════ 

 1.439.614 

═══════ 

  

 15.895 

 58.724 

 

(29.129) 

 ــ     

 ــ     

──────── 

 45.490 

 

 19.978 

──────── 

 65.468 

──────── 

 

 615.658 

════════ 

 635.440 

════════ 

  

 15.273 

 6.815 

 

(3.178) 

(350) 

 ــ     

──────── 

 18.560 

 

 2.767 

──────── 

 21.327 

──────── 

 

 19.538 

════════ 

 21.299 

════════ 

  

10.516 

5.022 

 

 ــ       

 ــ       

 ــ       

─────── 

15.538 

 

1.746 

─────── 

17.284 

─────── 

 

248.498 

═══════ 

250.244 

═══════ 

  

 ــ       

 ــ       

  

 ــ       

 ــ       

 ــ       

──────── 

 ــ       

 

 ــ       

──────── 

 ــ       

──────── 

 

6.907.854 

════════ 

7.465.548 

════════ 

  

 119.875 

 167.950 

 

(83.190) 

(350) 

(33.723) 

──────── 

 170.562 

 

 58.268 

──────── 

 228.830 

──────── 

 

 17.994.780 

════════ 

 18.609.540 

════════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 )تتمة( . ممتلكات ومعدات7
 

 (.11حكومي وقروض من بنوك تجارية محلية )اإليضاح أ( قامت المجموعة برهن جزء من أراضيها كضمان مقابل قرض 
 

ب( قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية )"االتفاقية"( مع شركة تبريد المنطقة المركزية )"شركة تبريد"( ـ شركة زميلة ـ لبناء 
دمة الفعلية اعتباراَ سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقديم الخ 26.5وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة )"نظام تبريد"( لمدة 

م(. وقد تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصلت عليه شركة 2014ديسمبر  31هـ )الموافق 1436ربيع األول  9من 
تبريد. وحيث أن االتفاقية مع شركة تبريد فيما يتعلق بنظام التبريد تحتوي على ترتيبات إيجار ضمنية، فقد تم معاملة الترتيبات 

مليون لاير  455.3م كان صافي القيمة الدفترية للمعدات المؤجرة بمبلغ 2018مارس  31ي. بتاريخ كإيجار تمويلي ضمن
 مليون لاير سعودي(. 459.5م: 2017ديسمبر  31سعودي )

 
ثاث وتجهيزات أراضي ومباني ومعدات وأ، قامت المجموعة ببيع وإعادة تأجير 10ج( كما هو مذكور في اإليضاح 

مليون لاير سعودي،  1.074.3مليون لاير سعودي،  2.427.7مليون لاير سعودي،  876.6خرى بمبلغ أوموجودات 
على أساس أحكام وشروط  على التوالي بموجب عقد إيجار تمويليمليون لاير سعودي  13.3مليون لاير سعودي و 392.7
لألراضي والمباني والمعدات واألثاث ية م، كانت القيمة الدفتر2018مارس  31سنوات. كما في  10على مدى  ةاالتفاقي

مليون لاير  1.052مليون لاير سعودي،  2.416مليون لاير سعودي،  876.6والتجهيزات والموجودات األخرى بمبلغ 
مليون لاير  876.6م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي على التوالي ) 10.4مليون لاير سعودي و 373.4سعودي، 
مليون لاير  12.2مليون لاير سعودي و 385.6مليون لاير سعودي،  1.066.2ن لاير سعودي، مليو 2.423.5سعودي، 
 على التوالي(.سعودي 

 
مليون لاير سعودي من ممتلكات ومعدات إلى عقارات للتطوير والبيع  743مبلغ خالل الفترة قامت المجموعة بتحويل د( 

 خطة اإلدارة. بسبب التغير في 
 
 من خالل الربح أو الخسارة بها بالقيمة العادلةاستثمارات محتفظ . 8

 
شركة االنماء  –مكة العقاري  يمثل االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار في صندوق

الربح أو الخسارة  لاالستثمارية على هيئة اكتتاب في الوحدات. تم تحديد االستثمار كاستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خال
م، لم تكن القيمة الدفترية 2018مارس  31كما في  .مستمرةها بصورة ئالقيمة العادلة ويتم مراقبة أدا ألنها تدار على أساس

 لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مختلفة جوهرياً عن القيمة السوقية.
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 )تتمة( الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 ذمم مدينة أخرىذمم مدينة و. 9
 

 
م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 112.7رصدة مستحقة من جهات ذات عالقة بمبلغ تتضمن الذمم المدينة أ (أ

 (."أ" 15 اإليضاح انظرمليون لاير سعودي( ) 112.7
 

 .قرير الماليتاريخ التالمستحقة اإليجار المتعلق باالتفاقيات التي ال تزال قيد التجديد كما في إيرادات التأجير تمثل  (ب
 

 . موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع10
 

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء )"االتفاقية"( مع شركة االنماء االستثمارية )"شركة االنماء االستثمارية"( لبيع تلك 
الذي ووهو صندوق تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية كصندوق ت إلى صندوق مكة العقاري )"الصندوق"( االعقار

، وفيما يتعلق باالتفاقيةمليار لاير سعودي.  6تتولى شركة االنماء االستثمارية إدارته )"مدير الصندوق"( بسعر بيع بمبلغ 
ير، اتفاقية وكالة بيع، اتفاقية تأجتعهد ب، وهي اتفاقية قيات تكميلية إضافيةمن خالل اتفا قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات أخرى

ليتم استكمال البيع كمعاملة واحدة مترابطة. تم استكمال األحكام والشروط النهائية  )يشار إليها معاً بـ "المعاملة"( ةبيع حصري
 م باعتباره تاريخ سريان المعاملة.2017نوفمبر  9للمعاملة في 

 
 :للمعاملةيلي الخصائص الرئيسية  فيما

  مليار لاير سعودي. 6باعت الشركة العقارات بسعر 

  إيجار نصف سنوي بمبلغ سنوات مقابل  10 مدةالشركة إعادة استئجار العقارات وإدارتها على مدى ينبغي على
 مليون لاير سعودي. 270

  العقارات بعد نهاية السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة لدى الشركة خيار استدعاء ـ وليس التزام ـ إلعادة شراء
وفي حال تم شراء العقارات مرة أخرى من قبل الشركة أو بيعها لطرف ثالث، فسيكون  مليار لاير سعودي. 6بمبلغ 

 مليار لاير سعودي هو من حق الشركة. 6أي مبلغ زائد عن مبلغ الـ 

  بقاء العقارات دون بيع فيكون الصندوق مخيراً في بيع شرة، وحال في نهاية السنة العاحال انتهاء عقد اإليجار
 .العرضالحق أوالً في للتطوير سيكون لشركة جبل عمر  العقارات ألي طرف ثالث.

 
 

  

 م2018مارس  31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 ذمم مدينة
 إيرادات إيجار مستحقة

 ناقص: مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 

 ذمم مدينة تجارية
 

 تأمين بنكي مقابل خطابات ضمان
 ذمم مدينة أخرى

 185.685 
 1.584 
(7.294) 

──────── 
 179.975 
 
 14.571 
 4.977 

──────── 
 199.523 

════════ 

  185.082 
 1.884 
(7.294) 

──────── 
 179.672 
 
 14.571 
 7.675 

──────── 
 201.918 

════════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 )تتمة( . موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع10

 
على أساس الجوهر التجاري للمعاملة. ونتيجة للبيع والتأجير التمويلي، فإن تم احتساب المعاملة كمعاملة بيع وتأجير تمويلي 

"كموجودات محتفظ بها للبيع" قد تم بيعها وتأجيرها مرة أخرى وسجلت كممتلكات ومعدات العقارات التي تم تصنيفها سابقاً 
م 2017يناير  1مليون لاير سعودي من  94واستثمارات عقارية. وبالتالي، قامت الشركة بتحميل االستهالك اإلضافي بمبلغ 

 ظ بها للبيع. قامت الشركة بتأجيل المكسبنتيجة لتغير خطة بيع العقارات المصنفة كموجودات محتف 2017نوفمبر  8إلى 
 سنوات. 10من استبعاد تلك العقارات والتي يجب إطفاؤها على مدى فترة اإليجار وهي 

 
تم استخدام مبلغ من الثمن قدره مليار لاير سعودي لالستثمار في وحدات الصندوق والتي تم تصنيفها "كاستثمار محتفظ به 

مليار لاير  4الموحدة. تم استخدام مبلغ األولية الموجزة في قائمة المركز المالي  أو الخسارة" بالقيمة العادلة من خالل الربح
مليون لاير سعودي  270سعودي بواسطة الشركة لتسديد قرضها طويل األجل لدى بنك محلي. إضافة لذلك، تم استخدام مبلغ 

مليون لاير سعودي كوديعة وفقاً لشروط المعاملة. تم  620لتسوية مبلغ اإليجار النصف سنوي األول وتم االحتفاظ بمبلغ 
 مليون لاير سعودي كجزء من أرصدة الذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة. 110تضمين الرصيد القائم المتبقي بمبلغ 

 
المعاملة،  م، سيبلغ إجمالي المكسب غير المطفأ من2017نوفمبر  9في تاريخ استكمال أحكام وشروط المعاملة، أي تاريخ 
مليار لاير سعودي. قامت الشركة بإطفاء المكسب المؤجل من  1.83مع الوضع في االعتبار الحقائق المذكورة أعاله، مبلغ 

مليون لاير سعودي وتم تسجيله في "إيرادات أخرى"  45م بمبلغ 2018مارس  31م إلى 2018يناير  1المعاملة للفترة من 
. (13)اإليضاح  مليون لاير سعودي( 26.6م: 2017الموحدة )الموجزة خل الشامل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة والد

 مليار لاير سعودي على مدى فترة اإليجار المتبقية. 1.76بمبلغ  يد المتبقي من المكسب غير المطفأسيتم إطفاء الرص
 

 . قروض وسلف11
 

كلفة التي تحمل فائدة والتي تقاس بالت المجموعةيقدم هذا اإليضاح معلومات بشأن الشروط التعاقدية بخصوص قروض وسلف 
 المطفأة:

 

 
  

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 
 قروض ألجل

 أدناه( )أ(قرض حكومي )اإليضاح 
 أدناه( )ب(( )اإليضاح 2قرض تجميعي )

 أدناه( )ج(تسهيالت من بنك محلي )اإليضاح 
 أدناه( )د(تسهيالت من بنك محلي )اإليضاح 
 أدناه( )هـ(تسهيالت من بنك محلي )اإليضاح 

 
 
 

 : أعباء مالية مؤجلةيطرح
 عمولة مستحقة على قروض ألجل

 
 

 الجزء المتداول
 

 الجزء غير المتداول

 
 3.000.000 
 3.516.829 
 732.951 
 1.000.000 
 39.511 

────────── 
 8.289.291 
 
(5.530) 
 71.923 

────────── 
 8.355.684 
(836.838) 

────────── 
 7.518.846 

══════════ 

  
 3.000.000 
 3.409.211 
 842.000 
 1.000.000 
 24.174 

────────── 
 8.275.385 
 
(6.320) 
 50.990 

────────── 
 8.320.055 
(152.292) 

────────── 
 8.167.763 

══════════ 
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 )تتمة( . قروض وسلف11
 

 قروض ألجل
 

مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل عمر والذي  3اتفاقية مع جهة حكومية وحصلت على قرض بمبلغ  المجموعة وقعتأ( 
على  المجموعةهـ(، حصلت 1437جمادى األولى  6م )الموافق 2016فبراير  15 بتاريختم سحبه خالل السنوات الماضية. 

رة وعمولة فترة السماح لمدة إضافية لتصبح فت يليةومصاريفه التموموافقة الجهة الحكومية على تأجيل بداية سداد القرض 
 فإن القرض مستحق السداد على المعدلةسنوات من تاريخ سحب القرض األصلي. وبالتالي، وفقاً لشروط السداد  7السماح 

يستحق  هـ( بينما1440ربيع الثاني  25م )الموافق 2019يناير  1ستة أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط األول في 
 هـ(. 1445جمادى اآلخرة  19م )الموافق 2024يناير  1القسط األخير في 

 
 متراً مربعاً  30.494القرض تكاليف اقتراض بمعدالت تجارية. القرض مضمون برهن قطع أراضي مساحتها  يترتب على
 (. "أ" 7)اإليضاح 

  
هـ( اتفاقية قرض تجميعي إسالمي بنظام 1436ذي الحجة  3م )الموافق 2015سبتمبر  16بتاريخ  المجموعةوقعت ب( 

مليار لاير سعودي مع بنكين محليين. تم استخدام هذا القرض في سداد جميع االلتزامات  8اإلجارة اإلسالمية بحد ائتماني قدره 
لاير سعودي  مليار 2البنكية الخاصة بالمرحلة الثانية والرابعة والخامسة المتمثلة في قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره 

)تم دفعه( والتزام آخر قصير األجل، باإلضافة إلى استكمال بناء المرحلة الثانية والرابعة، وكذلك تنفيذ المرحلة الخامسة. 
سنوات.  4 مدتهاسنة من تاريخ توقيع االتفاقية مع فترة سماح  12على مدى تمويل القرض التجميعي اإلسالمي يستحق سداد 

مليار  3.5قامت المجموعة بسحب مبلغ م 2018مارس  31. بتاريخ تراض طبقا لألسعار التجاريةيحمل القرض تكاليف اق
 بموجب التسهيالت. ( مليار لاير سعودي 3.41م: 2017ديسمبر  31)لاير سعودي 

 
 مقابل هذا القرض الضمانات التالية: المجموعةقدمت 

 
 رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله. •
 اإليجار الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. تجيير عقود •
 حجز الحسابات البنكية الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. •
 تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله. •
 تنازل عن خطابات ضمان مقدمة من مقاولي المراحل المذكورة أعاله. •
 ل المذكورة أعاله.الدخول في اتفاقية مباشرة مع مقاولي المراح •
 لصالح البنك.المجموعة سند ألمر من قبل  •

 
هـ( اتفاقية تسهيالت غير مضمونة مع 1437جمادى اآلخرة  21م )الموافق 2016مارس  30بتاريخ  المجموعةوقعت ج( 

 مليون لاير سعودي لغرض سداد االلتزامات القائمة على المجموعة. 842بنك محلي بمبلغ 
 

هـ( اتفاقية تسهيالت غير مضمونة )كما 1438جمادى اآلخرة  21م )الموافق 2017مارس  20اريخ وقعت المجموعة بت
ذكر أعاله( مع بنك محلي حيث تم إعادة هيكلة القرض لقرض طويل األجل وسيتم إعادة دفعه على مدى أربع سنوات. 

ً لشروط السداد المعدلة فإن القرض يستحق السداد على سبعة أق داد ساط نصف سنوية متساوية، ويستحق سوبالتالي، وفقا
م )الموافق 2021مارس  20هـ( بينما يستحق القسط األخير في 1439رجب  3م )الموافق 2018مارس  20القسط األول في 

خالل الفترة قامت المجموعة بسداد قسطها األول  هـ(. يحمل القرض تكاليف اقتراض بمعدالت تجارية.1442شعبان  7
 لاير سعودي تماشياً مع جدول السداد.مليون  109بمبلغ 
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 )تتمة( . قروض وسلف11
 

هـ( اتفاقية تسهيالت غير مضمونة مع بنك 1438ذي القعدة  11م )الموافق 2017أغسطس  3( وقعت المجموعة بتاريخ د
االلتزامات القائمة على المجموعة. يحمل القرض تكاليف بعض مليون لاير سعودي لغرض سداد  500محلي بمبلغ 

ق الفترة ستة أشهر أخرى(. يستح لتمديدجود خيار اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر )مع و
 هـ(.1439جمادى األولى  15م )الموافق 2018فبراير  1سداد القرض في 

 
هـ(، أعادت المجموعة التفاوض بخصوص التسهيالت مع  1439محرم  26م )الموافق 2017أكتوبر  16بتاريخ 

مليون لاير  500هيالت مضمونة بمبلغ إضافي مقداره توقيع اتفاقية لتحويل التسهيالت غير المضمونة القائمة بتس
سعودي ليصل مبلغ التسهيالت إلى مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة على المجموعة. إن التسهيالت الجديدة 
مضمونة بوحدات عائدة لشركة جبل عمر للتطوير في صندوق مكة العقاري بمبلغ مليار لاير سعودي وسيتم سداده 

 مدى سنتين. يترتب على القرض تكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية.على 
 

هـ(، وقعت المجموعة تسهيالت غير مضمونة وغير ممولة  1438ذي القعدة  24م )الموافق 2017أغسطس  16( بتاريخ هـ
 ة. يترتبمليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموع 200مع بنك محلي بمبلغ 

على التسهيالت تكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية وهي قابلة للتجديد على أساس سنوي. إن تاريخ انتهاء هذه 
م، استعملت المجموعة 2018مارس  31هـ(. كما في  1439ذو الحجة  5م )الموافق 2018أغسطس  16التسهيالت هو 

من التسهيالت في سداد بعض المطلوبات يون لاير سعودي( مل 24.1م: 2017ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  39.5
 القائمة.

 
 تمويليمطلوبات مقابل عقود إيجار . 12

 
 : تمويليتزامات مقابل عقود إيجار لاالفيما يلي 

 

 
 خالل الخمس سنوات القادمة:  تمويليعقود اإليجار فيما يلي دفعات اإليجار بموجب 

 

 
  

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 
 12.194.653   12.186.993  مجموع دفعات اإليجار بموجب عقود إيجار تمويلي

 (5.550.666)  (5.545.594) أعباء تمويل
 ──────────  ────────── 
  6.641.399   6.643.987 

 15.826   15.946  الجزء المتداول 
 ──────────  ────────── 

 6.628.161   6.625.453  الجزء غير المتداول 
 ══════════  ══════════ 

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 
 585.957   578.297  م2018
 585.956   585.956  م2019
 585.956   585.956  م2020
 585.956   585.956  م2021
 9.850.828   9.850.828  م وما بعدها 2022

 ──────────  ────────── 
  12.186.993   12.194.653 
 ══════════  ══════════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت 
 
 إيرادات أخرى . 13
 

كما هو مبين في  من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع مليون لاير سعودي من إطفاء مكسب مؤجل 45يتضمن هذا البند 
 .10اإليضاح 

 
 أعباء تمويل . 14

 

 
  

 للفترة من  

  
م إلى 2018يناير  1

 م2018مارس  31
م إلى 2017أبريل  13 

 م2017يونيو  30
م 2016ديسمبر  30 

 م2017مارس  28إلى 
       

 45.468  57.617  12.399  قروض وسلف محملة بالتكلفة المطفأة 
 1.685  3.225  137.229  أصل عقد إيجار تمويلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  
  149.628  60.842  47.153 
  ════════  ════════  ════════ 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 عالقةالذات جهات ال. 15

 
تمثل الجهات ذات العالقة بالشركة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للمجموعة والمنشآت 

التي تمارس عليها سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل جوهري بهذه الجهات. خالل دورة أعمالها العادية، تتعامل المجموعة مع 

 اإلدارة.قبل ار والشروط المعتمدة من الجهات ذات العالقة وفقاً لألسع
 

 :ترةكما في نهاية الفواألرصدة المتعلقة بها الفترة عالقة خالل الجهات ذات المع  الرئيسية المعامالت فيما يلي تفاصيل
 

 
  

 للفترة من    

 

 

 الجهة ذات العالقة

  

 

 طبيعة المعاملة

م 2018يناير  1 
مارس  31إلى 

 م2018

م 2017أبريل  13 
يونيو  30إلى 

 م2017

       

 جهة منتسبة –بنك البالد 

 

 ــ       27.723   قرض من بنك محليتكلفة تمويل  

 أعباء عقد إيجار تمويلي  صندوق اإلنماء مكة العقاري

 

 ــ       135.000 

     رواتب وبدالت لموظفي اإلدارة العليا:  موظفي اإلدارة العليا

 منافع موظفين قصيرة األجل    

 منافع ما بعد التوظيف 
 

 1.247 

49 

 1.314 

53 

الطازج للصناعات  مصنع

 الغذائية ـ جهة منتسبة

 

  

 إيرادات من تأجير محالت تجارية

  

1.141 

  

824 

بدل حضور اجتماعات مجلس  اتعاب  دارةاإلمجلس  أعضاء

 اإلدارة

 

  

 ــ    

 

228 

مطبوعات للمرحلة األولى  مشتريات  جهة منتسبة  –أرثر جاليري 

 من الفنادق 

 

  ــ     

 

1.124 

شركة تبريد المنطقة 
 شركة زميلة  –المركزية 

 
 تبريد مصاريف

  

14.390 

  

22.549 

 حفظ الضيافة شركة
 جهة منتسبة  –للعقارات 

  

 إيجار وحدات سكنية 

  

12.500 

  

 ــ     

 

الشركة المتقدمة لالتصاالت 
واألنظمة اإللكترونية 

 جهة منتسبة –المحدودة 

  

توريد واختبار وتركيب واسناد 

األعمال للمرحلة الثالثة وتشغيل 

دي اس ام داخلياً وصيانة شبكات 

 للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة

  

 

 

 

5.164 

  

 

 

 

 ــ     

http://www.eyeofriyadh.com/ar/directory/details/1787_advanced-communications-electronic-systems-co
http://www.eyeofriyadh.com/ar/directory/details/1787_advanced-communications-electronic-systems-co
http://www.eyeofriyadh.com/ar/directory/details/1787_advanced-communications-electronic-systems-co
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 )تتمة( عالقةالذات جهات . ال15

 
 فيما يلي األرصدة الناشئة عن المعامالت أعاله:

 
 ذات عالقة جهاتمن  مطلوب (أ)

 
 ذات عالقة لجهاتمطلوب  (ب)

 
 لنحو التالي:جموعة التزام عقد إيجار تمويلي على االملدى 

 

 
 
 

  

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 

 110.000   110.000  مكة العقارياإلنماء صندوق 
 2.713   2.617  مصنع الطازج للصناعات الغذائية 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ 
  112.617   112.713 
 ════════  ════════ 

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 
 309.565   309.565  )انظر اإليضاح أدناه( شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 18.208   13.965  تبريد المنطقة المركزية شركة
 842.000   732.951  بنك البالد

 33.889   21.389  اتشركة حفظ الضيافة للعقار
 1.124   ــ       آرثر جاليري 

 678   678  مزارع فقيه للدواجن 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  1.078.548   1.205.464 
    

    ناقص: مطلوبات مصنفة كغير متداولة 
 (309.565)  (309.565) مكة لإلنشاء والتعمير شركة

 (842.000)  (732.951) بنك البالد 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  36.032   53.899 
 ══════════  ═════════ 

 م 2018 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 
    

 مليون 643.9   مليون 641.4  شركة زميلة
 مليون 6.000   مليون 6.000  صندوق اإلنماء
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 )تتمة( عالقةالذات . الجهات 15

 
والذمم الدائنة  والذمم المدينة االخرىذات العالقة ضمن الذمم المدينة  ت أرصدة المطلوب من / المطلوب إلى الجهاتظهر

مليون  309.56والبالغ  مكة لإلنشاء والتعمير . بينما تم تصنيف الرصيد المستحق لشركةخرى على التواليوالمطلوبات األ
 . مطلوبات غير متداولة أخرىضمن وتندرج لاير سعودي كمطلوبات طويلة األجل 

 
. تعتبر االلتزامات بموجب عقد اإليجار 12ضاح بموجب عقد إيجار تمويلي في اإليالتزام إيجار ج( تم اإلفصاح عن 

 التشغيلي فيما يتعلق بالعمليات هي التزامات غير جوهرية.
 

 قطاعيةال التقارير. 16
 

 أساس تصنيف القطاعات
. تقدم هذه اإلدارات منتجات وخدمات مختلفة وتدار معدة للتقاريرلدى المجموعة خمس إدارات استراتيجية تمثل قطاعات 

 بشكل منفصل. يبين الجدول التالي ملخصاً لعمليات كل قطاع: 
 

 العمليات القطاعات التي يتم االفصاح عنها

 يشمل تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات )"الفندق"(. تشغيل الفنادق

 األسواق التجارية )"األسواق التجارية"(.يتمثل في تشغيل وتأجير  األسواق التجارية

 يشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة. عقارات للتطوير والبيع

 يتضمن أنشطة إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحل. عقارات قيد اإلنشاء

 خدمات البيع والتسويق.أنشطة المركز الرئيسي وتتضمن  المركز الرئيسي )المكتب الرئيسي(
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 )تتمة( )غير مراجعة( الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك

 
 )تتمة( قطاعيةال . التقارير16

 
 تصنيف القطاعات )تتمة(أساس 

 

 
 
 
 

 
 

 م2018مارس  31م إلى 2018يناير  1للفترة من 
  

 تشغيل فنادق
  

 مراكز تجارية
ممتلكات للتطوير  

 والبيع
ممتلكات تحت  

 االنشاء
المركز الرئيسي  

 للشركة
  

 المجمــــــوع
 

            :بنود قائمة المركز المالي

 1.900.528   713.516   ـــ       1.058.807   40.340   87.865  موجودات متداولة

 17.994.780   3.709.004   7.651.229   ـــ       555   6.633.992  ممتلكات ومعدات 

 5.176.593   34.128   2.777.713   ـــ       2.124.295   240.457  استثمارات عقارية

 2.198.902   2.198.902   ـــ       ـــ       ـــ       ـــ      موجودات أخرى غير متداولة 

 (17.805.904)  ـــ       (17.650.445)  (47.929)  (31.848)  (75.682) مطلوبات

            

            :الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخربنود قائمة 

 142.129   ـــ       ـــ       ـــ       27.591   114.538  من العمليات  إيرادات

 (128.197)  (153.947)  ـــ       ـــ       15.790   9.960  الشامل )الخسارة( / الدخلإجمالي 
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 

 )تتمة( قطاعيةال . التقارير16
 

 أساس تصنيف القطاعات )تتمة(
 

 
 . الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة17

 
 هـ(.1439شعبان  23)الموافق م 2018مايو  9ادارة بتاري  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإل

  

  
 تشغيل فنادق

  
 مراكز تجارية

ممتلكات للتطوير  
 والبيع

ممتلكات تحت  
 االنشاء

المركز الرئيسي  
 للشركة

  
 المجمــــــوع

 
            :م2017ديسمبر  31كما في  الماليبنود قائمة المركز 

 1.707.750  1.282.674   ــ       313.864  47.337   63.875  موجودات متداولة

 18.609.540  ــ       11.957.127  ــ       ــ       6.652.413  ممتلكات ومعدات 

 5.108.074  ــ       2.694.957  ــ       2.413.117   ــ      استثمارات عقارية

 2.163.331  2.161.486   ــ       ــ       1.845   ــ      موجودات أخرى غير متداولة 

 17.999.099  5.358   10.013.657  47.929  3.140.742   4.791.413  مطلوبات

            

الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة من بنود قائمة 

            :م2017يونيو  30م إلى 2017أبريل  13

 323.120  ــ       ــ       100.878  19.379   202.863  من العمليات  إيرادات

 53.301  (43.770)  ــ       65.224  12.686   19.161  الشامل )الخسارة( / الدخلإجمالي 

 الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة منبنود قائمة 

            م2017مارس  28م إلى 2016ديسمبر  30

 270.582  ــ       ــ       179.200  5.860   85.522  من العمليات  إيرادات

 63.591  (30.863)    140.393  (6)  (45.933) الشامل )الخسارة( / الدخلإجمالي 


