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 .1معلومات عامة
شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية
السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 63/بتاريخ  18أكتوبر 2006م (الموافق  25رمضان 1427هـ).
وقد صدر القرار الوزاري رقم  /253ق بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ  28أكتوبر 2007م (الموافق  16شوال
1428هـ) .الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة موجب السجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  25نوفمبر
2007م (الموافق  15ذي القعدة 1428هـ).
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم المكي من الناحية الغربية وتطويرها إلى
قطع أراضي لغرض إدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء
و الصيانة وإدارة وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث
الفنادق وتشغيل الفنادق.
يتضمن مشروع الشركة ("المشروع") سبعة مراحل ،في كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج .ال زالت الشركة
حتى  31مارس 2019م تستكمل تطوير المشروع .وقد أكملت الشركة أعمال الهدم وترحيل المخلفات وتسوية السطح
والقطع الصخري للمشروع ،وتقوم الشركة حاليا ً بتجهيز البنية التحتية والطرق والجسور واألنفاق وممرات المشاة
وأعمال الكهرباء والمياه ،وما زال العمل مستمرا في إنشاء المباني وأعمال اإلنشاء األخرى.
لدى الشركة سجالت تجارية فرعية لممارسة أنشطة الضيافة بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واآلثار .تتضمن
هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة نتائج األنشطة التشغيلية ذات الصلة بالفنادق التالية إضافة إلى الفرعين
بمدينة جدة والرياض اللذين يحمالن السجلين التجاريين رقم  4030291056ورقم  1010465230على التوالي.
االسم

رقم خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار
 4مااااااااارس 2013
(الاااماااوافاااق  22رباااياااع
الثاني 1434هـ)

بداية التشغيل

رقم السجل

تاريخ السجل

أجنحة هيلتون
مكة

 1يوليو 2014م
(الموافق  4رمضان
1435هـ)

4031077081

 25مايو 2013م
(الموافق  15رجب
1434هـ)

أ ت م34/5887 /

ماريوت مكة

 22يونيو 2015م
(الموافق  5رمضان
1436هـ)

4031085088

 7مايو 2014م
(الموافق  8رجب
1435هـ)

أ ت م35/8332 /

 17ماااااارس 2014م
(الموافق  16جمااااادى
األولى 1435هـ)

حياة ريجنسي

 22يونيو 2015م
(الموافق  5رمضان
1436هـ)

4031087547

 9سبتمبر 2014م
(الموافق  14ذي
القعدة 1435هـ)

8957

 25مااااااياااااو 2014م،
الاااماااوافاااق  26رجااااب
1435هـ)

كونراد

 30يوليو 2016م
(الموافق  25شعبان
1437هـ)

4031091636

 29أبريل 2015م
(الموافق  10رجب
1436هـ)

9347

 16ماااااارس 2015م
(الموافق  25جمااااادى
األولى 1436هـ)

هيلتون كونفنشن  31مارس 2017م
(الموافق  3رجب
1438هـ)

4031097174

أغسطس
10
2016م (الموافق 7
ذي القعدة 1437هـ)

16474

 19يااااولاااايااااو 2016م
(الموافق  14شااااااااوال
1437هـ)

4031214815

 15مايو 2018م
(الموافق  29شعبان
1439هـ)

-

-

 7مايو 2014م
(الموافق  8رجب
1435هـ)

أ ت م35/8332 /

 17ماااااارس 2014م
(الموافق  16جمااااادى
األولى 1435هـ)

-

دبل تري (لم
يبدأ التشغيل
بعد)
فرع بموجب ترتيبات عقد إيجار تشغيلي
 22يونيو 2015م 4031085088
ماريوت مكة
(الموافق  5رمضان
1436هـ)
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بآالف الرياالت السعودية
 .1معلومات عامة (تابع)
تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية المختصرة للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها
معا ً بـ "المجموعة") .لدى الشركة الشركات التابعة التالية كما في  31مارس 2019م .تأسست المجموعة في المملكة
العربية السعودية.
اسم الشركة التابعة

رقم السجل

شركة شامخات
لالستثمار والتطوير

4030594602

شركة ساحات
إلدارة المرافق
("ساحات")
شركة وارفات
للضيافة

4031210499
4030298569

شركات إشراقات
للخدمات اللوجستية

4030303509

شركة عاليات
للتسويق

4030326220

نهاية السنة المالية

األنشطة الرئيسية

تاريخ السجل

حصة الملكية

خدمات االستثمار
والتطوير في
القطاع العقاري
خدمات عقارية

 9أكتوبر 2017م
الموافق  19محرم
1439هـ
 22أكتوبر 2017م
الموافق  2صفر
1439هـ
 1يناير 2018م،
الموافق  14ربيع الثاني
1439هـ
 6مايو 2018م،
الموافق  21شعبان
1439هـ
 5مارس 2019م
الموافق  27جمادى
اآلخرة 1440هـ

%100

 31ديسمبر

%60

 31ديسمبر

%90

 31ديسمبر

خدمات ضيافة

%100

 31ديسمبر

خدمات لوجستية

%100

 31ديسمبر

خدمات تسويقية

 .2أساس اإلعداد
 1-2المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي"
المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة مكتملة من
القوائم المالية المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي سيتم إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين .وعلى الرغم من ذلك ،تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات
في المركز المالي للمجموعة وأداءها منذ تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة .إضافةً لذلك ،إن نتائج األعمال للفترة المنتهية
في  31مارس 2019م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا ً على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي
تنتهي في  31ديسمبر 2019م .وبنا ًء عليه ،يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع أخر قوائم
مالية مراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق
المحاسبي باستثناء البنود التالية والتي يتم قياسها على أساس بديل في تاريخ كل تقرير مالي:
البنود
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
9

أسس القياس
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة.
على أساس القيمة العادلة
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 3-2عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي والذي يمثل أيضًا عملة النشاط للمجموعة.
تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 .3السياسات واألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية واألحكام والتقديرات واالفتراضات المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة
الموحدة تتماشى مع تلك المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء
التغييرات في السياسات المحاسبية الموضحة أدناه والتغيير في أسلوب التقييم لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة كما هو موضح في (اإليضاح (.))8
التغييرات في السياسات المحاسبية
اعتبارا من  1يناير 2019م .قدم
يتعين على المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
ً
المعيار للمستأجرين نموذجا ً وحيدا ً للمحاسبة في قائمة المركز المالي .وكنتيجة لذلك ،قامت المجموعة ،كمستأجر،
بإثبات الموجودات المتعلقة بحقوق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام الموجودات ذات الصلة باإلضافة إلى
المؤجرين مماثلة لسياسات المحاسبة
مطلوبات اإليجار الذي يمثل التزام بسداد دفعات اإليجار .تبقى سياسات محاسبة
ِّ
السابقة .قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باألثر الرجعي ،والتي بموجبها يتم تسجيل التأثير
التراكمي للتطبيق األولي في األرباح المبقاة في  1يناير 2019م .وبنا ًء عليه ،لم يتم إعادة عرض المعلومات المقارنة
المعروضة لسنة 2018م  -أي أنها معروضة ،كما ورد سابقًا في آخر قوائم مالية سنوية مراجعة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م ،بموجب معيار المحاسبة الدولي  17والتفسيرات ذات الصلة .فيما يلي اإلفصاح عن التغييرات
في السياسات المحاسبية.
أ) تعريف عقد اإليجار
في السابق ،حددت المجموعة عند نشأة العقد ما إذا كان الترتيب عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" .تقوم المجموعة اآلن بتقييم ما إذا كان
العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بنا ًء على تعريف عقد اإليجار .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ،16
فإن العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من
الزمن مقابل عوض معين.
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية الستثناء تقييم ما هي
المعامالت التي تمثل عقود إيجار .لقد طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على العقود التي تم سابقًا تحديدها
كعقود إيجار .لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسب الدولي  17وتفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .4لذلك ،تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،16فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد  1يناير 2019م.
عند بدء أو إعادة تقييم عقد يتضمن مكون إيجار ،تحدد المجموعة العوض في العقد لكل مكون إيجار على أساس القيم
المستقلة النسبية.
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.3

السياسات واألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
التغييرات في السياسات المحاسبية (تابع)

كمستأجر
ب)
ِ
 )1كمستأجر ،قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابقًا كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي بنا ًء على تقييمها ما إذا كان
عقد اإليجار قد قام بنقل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل األساسي إلى المجموعة بدرجة كبيرة .بموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16تثبت المجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار (في تاريخ نشاة
عقد اإليجار) لمعظم عقود اإليجار  -أي أن عقود اإليجار هذه مثبتة في قائمة المركز المالي.
صا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في
يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة ،وبعد ذلك بالتكلفة ناق ً
القيمة ،ويتم تعديله وفقًا لبعض عمليات إعادة القياس لمطلوبات اإليجار .عندما يستوفي أصل حق االستخدام تعريف
االستثمار العقاري ،يتم إدراجه ضمن االستثمارات العقارية .يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات
اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ نشأته ،ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا لم
يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة ،باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
يتم زيادة مطلوبات اإليجار الح ًقا من خالل تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار وتخفيضها بمقدار مدفوعات اإليجار
المسددة .يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو
معدل ،أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو ،بحسب ما هو مناسب ،كانت التغييرات
في ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد مؤكد بشكل معقول لممارسته أو كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة خيار
اإلنهاء.
للمستأجر فيها خيارات التجديد .يؤثر تقييم ما
طبقت المجموعة حك ًما لتحديد مدة عقد اإليجار لعقود اإليجار التي يكون
ِّ
إذا كانت المجموعة لديها تأكيد معقول لممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار ،مما يؤثر بدرجة كبيرة على
مبلغ مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المثبتة.
 )2التحول
فيما مضى ،كانت المجموعة تصنف عقود إيجار العقارات كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي .17
عند التحول ،بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17تم قياس
مطلوبات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 1
يناير 2019م .تم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مسا ِّو لمطلوبات اإليجار ،بعد تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار
مدفوعة مسبقًا أو مستحقة.
استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على عقود اإليجار المصنفة
سابقًا كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي .17
شهرا.
 طبقت إعفاء عدم إثبات أصول والتزامات حق االستخدام لعقود اإليجار المتبقي على انتهاء مدتها أقل من 12ً
 استخدمت األثر الرجعي عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.عند التحول ،بالنسبة لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تمويلي قبل  1يناير 2019م ،تم تحديد القيمة الدفترية
ألصل حق االستخدام والتزامات اإليجار في  1يناير 2019م بالقيمة الدفترية ألصل التأجير والتزامات عقود اإليجار
بموجب معيار المحاسبة الدولي  17مباشرة قبل هذا التاريخ.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
.3

السياسات واألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
التغييرات في السياسات المحاسبية (تابع)

كمؤجر
ج)
ِ
تقوم المجموعة بتأجير استثماراتها العقارية .قامت المجموعة بتصنيف هذه العقود كعقود إيجار تشغيلي .ال تختلف
كمؤجر عن تلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي  .17ليس على
السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة
ِّ
مؤجرا.
فيها
تكون
التي
اإليجار
لعقود
16
المالي
للتقرير
الدولي
عيار
الم
المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى
ِّ
د) التأثير على القوائم المالية
 )1التأثير عند التحول
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16أثبتت المجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار
المماثلة .أجرت المجموعة أيضًا تقيي ًما لالنخفاض في قيمة موجودات حق االستخدام هذه .كنتيجة لهذا التقييم ،قررت
المجموعة أن القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام لعقد إيجار واحد تزيد عن المبلغ القابل لالسترداد وبالتالي تم
تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ  166مليون لاير سعودي كجزء من تسوية التحول .باإلضافة إلى التأثير السابق،
أثبتت المجموعة أيضًا استهال ًكا لموجودات حق االستخدام والتكاليف المالية المنسوبة لها على إلغاء مطلوبات اإليجار
المقابلة .راجع اإليضاح  5و  6للحصول على تفاصيل تأثير التحول.
باللاير السعودي ""000
أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي  16كما في  1يناير 2019م
15,824
إضافة حق في استخدام األصول المسجلة (متضمنة تحت ممتلكات ومعدات)
إضافة مطلوبات مقابل عقود اإليجار (متضمنة تحت المطلوبات تحت عقود اإليجار) 12,590
166,073
األرباح المبقاة
 .4المعايير الجديدة والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة للمجموعة .تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثيرات المعايير والتعديالت المذكورة أدناه على قوائمها المالية
األولية المختصرة الموحدة ،ومع ذلك ،تتوقع أن التأثير ،إن وجد ،لن يكون جوهريًا على القوائم المالية األولية
المختصرة الموحدة.
سارية للفترات السنوية
بد ًءا من أو بعد تاريخ
 1يناير 2020م
 1يناير 2021م
متاح للتطبيق االختياري /
تاريخ السريان مؤجل إلى
أجل غير مسمى

المعايير الجديدة والتعديالت
التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي
تعريف األعمال (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3
تعريف األهمية النسبية (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  1ومعيار
المحاسبة الدولي )8
المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين"
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي )28
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .5االستثمارات العقارية
األرض

مباني

معدات

البنية التحتية
الموجودات

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2018م
إضافات خالل السنة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح ( 6ج))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

--1,518,276
1,518,276

1,755,978
-541,080
2,297,058

638,833
-265,042
903,875

92,335
--92,335

2,694,957
304,095
-2,999,052

5,182,103
304,095
2,324,398
7,810,596

إضافات خالل الفترة
الرصيد في  31مارس 2019م

-1,518,276

10,805
2,307,863

4,293
908,168

-92,335

82,869
3,081,921

97,967
7,908,563

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2018م
استهالك السنة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح ( 6ج))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

-----

30,118
27,653
955
58,726

32,205
49,737
2,147
84,089

11,706
2,279
-13,985

-----

74,029
79,669
3,102
156,800

استهالك الفترة
الرصيد في  31مارس 2019م

---

6,946
65,672

12,503
96,592

570
14,555

---

20,019
176,819

صافي القيمة الدفترية:
في  31مارس 2019م (غير مراجع)
في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

1,518,276
1,518,276

2,242,191
2,238,332
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811,576
819,786

77,780
78,350

3,081,921
2,999,052

7,731,744
7,653,796

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .5االستثمارات العقارية (تابع)
أ) تشمل االستثمارات العقارية موجودات بموجب عقود إيجار ،يرجى الرجوع إلى (إيضاح (6أ)( )2للحصول على
التفاصيل.
ب) تشمل االستثمارات العقارية موجودات حق االستخدام البالغة  2.369مليون لاير سعودي ،المدرجة تحت الفئات التالية:
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)
405,186
1,432,555
531,296
2,369,037

أراضي
مباني
معدات
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .6الممتلكات والمعدات

أراضي
التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2018م
إضافات خالل السنة
محول إلى استثمارات عقارية (إيضاح ( 6ج))
محول إلى عقارات للتطوير والبيع (إيضاح (6ب))

مباني

نظام تبريد
المنطقة
المركزية

معدات

أثاث
وتجهيزات
وموجودات
أخرى

موجودات
بنية تحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

4,539,119
-()1,518,276
()585,376

3,818,219
20,324
()541,080
--

505,025
----

1,465,620
4,390
()265,042
--

720,789
15,423
---

265,782
1,083
---

7,465,548
949,938
-()1,089,385

18,780,102
991,158
()2,324,398
()1,674,761

الرصيد في  31ديسمبر 2018م
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16

2,435,467
-2,435,467
--

3,297,463
-3,297,463
14,093

505,025
-505,025
--

736,212 1,204,968
15,824
-752,036 1,204,968
29,998
6,046

266,865
-266,865
--

7,326,101
-7,326,101
125.729

15,772,101
15,824
15,787,925
175.866

الرصيد في  31مارس 2019م (غير مراجع)

2,435,467

3,311,556

505,025

782,034 1,211,014

266,865

7.451.830

15.963.791

الرصيد في  1يناير 2019م (معدل)
إضافات خالل الفترة
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .6الممتلكات والمعدات (تابع)
أثاث وتجهيزات
وموجودات
أخرى

موجودات بنية
تحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

---

19,465
39,243

45,503
15,168

26,006
57,668

64,050
99,290

15,538
6,983

---

170,562
218,352

--

()955

--

()2,147

--

--

--

()3,102

--

57,753

60,671

81,527

163,340

22,521

--

385,812

استهالك الفترة
الرصيد في  31مارس 2019م (غير
مراجع)

--

9,915

3,792

14,552

26,876

1,753

--

56,888

--

67,668

64,463

96,079

190,216

24,274

--

442,700

صافي القيمة الدفترية:
في  31مارس 2019م (غير مراجع)
في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

2,435,467
2,435,467

أراضي
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2018م
استهالك السنة
محول إلى استثمارات عقارية (إيضاح
( 6ج))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م
(مراجع)

نظام تبريد
المنطقة
المركزية

مباني

3,243,888
3,239,710

440,562
444,354

16

معدات

1,114,935
1,123,441

591,818
572,872

242,591
244,344

7.451.830
7,326,101

اإلجمالي

15.521.019
15,386,289

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .6الممتلكات والمعدات (تابع)
أ .كما في تاريخ التقرير المالي ،فإن االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات تشمل أصول بموجب عقود إيجار
تبلغ في مجملها  2,241مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 2,241 :مليون لاير سعودي) و  4,438مليون
لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 4,438 :مليون لاير سعودي) على التوالي كما يلي:
 .1قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة التبريد") ـ شركة زميلة ـ لبناء
وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة ("نظام التبريد") لمدة  26.5سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقديم الخدمة الفعلية
اعتباراَ من  31ديسمبر 2014م .وقد تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصلت عليه شركة تبريد .وحيث أن االتفاقية
مع مجموعة تبريد فيما يتعلق بنظام التبريد تحتوي على ترتيبات إيجار ،ولذلك فقد تم معاملة الترتيبات كإيجار ضمني
من جانب المجموعة .بتاريخ  31مارس 2019م ،كان صافي القيمة الدفترية لنظام التبريد بمبلغ  615مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2018م 618 :مليون لاير سعودي).
 .2خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء ("االتفاقية") مع شركة اإلنماء
االستثمارية ("شركة اإلنماء االستثمارية") لبيع تلك العقارات إلى صندوق اإلنماء مكة العقاري ("الصندوق") وهو
صندوق تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية كصندوق والذي تتولى شركة اإلنماء االستثمارية إدارته ("مدير
الصندوق") بسعر بيع بمبلغ  6مليار لاير سعودي .وفيما يتعلق باالتفاقية ،قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات أخرى من
خالل اتفاقيات تكميلية إضافية ،وهي اتفاقية تعهد ببيع ،اتفاقية تأجير ،اتفاقية وكالة بيع حصرية (يشار إليها معا ً بـ
"المعاملة") ليتم استكمال البيع كمعاملة واحدة مترابطة.
فيما يلي الخصائص الرئيسية للمعاملة:





باعت المجموعة العقارات بسعر  6مليار لاير سعودي.
ينبغي على المجموعة إعادة استئجار العقارات وإدارتها على مدى مدة  10سنوات مقابل إيجار نصف سنوي بمبلغ
 270مليون لاير سعودي.
لدى المجموعة خيار استدعاء إلعادة شراء العقارات بعد نهاية السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة بمبلغ  6مليار
لاير سعودي .وفي حال تم شراء العقارات مرة أخرى من قبل المجموعة أو بيعها لطرف ثالث ،فسيكون أي مبلغ
زائد عن مبلغ  6مليار لاير سعودي هو من حق المجموعة.
حال انتهاء عقد اإليجار في نهاية السنة العاشرة ،وحال بقاء العقارات دون بيع فيكون الصندوق مخيراً في بيع
العقارات ألي طرف ثالث .ولكن ،سيكون للمجموعة حق األولوية في العرض.

تم المحاسبة على هذا العقد كعقد بيع وإعادة إيجار على أساس الجوهر التجاري للمعاملة.
في  31مارس 2019م ،بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات بموجب عقد إعادة التأجير
 2,183مليون لاير سعودي و  3,606مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 2,181 :مليون لاير سعودي و
 3,614مليون لاير سعودي) .قامت المجموعة بتأجيل األرباح من ربح بيع العقارات البالغة  1.83مليار لاير والتي
يتم إطفاءها على مدى فترة اإليجار التي هي  10سنوات ومصنفة على النحو التالي في قائمة المركز المالي المختصرة
الموحدة:



الجزء طويل األجل بموجب مطلوبات غير متداولة أخرى تبلغ  1.39مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 1.44مليار لاير سعودي)
الجزء المتداول ضمن الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى يبلغ  183مليون لاير سعودي 31( .ديسمبر
2018م 183 :مليون لاير سعودي)

كما في  31مارس 2019م ،تم تصنيف قسط مسبق الدفع على عقد اإليجار بمبلغ  57مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2018م 192 :مليون لاير سعودي) تحت موجودات متداولة أخرى.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .6الممتلكات والمعدات (تابع)
ب .يمثل ذلك المبالغ المحولة إلى عقارات للتطوير والبيع متعلقة بالموجودات المحددة من قبل اإلدارة لالستخدام في
المبيعات المستقبلية في سياق العمليات االعتيادية للمجموعة.
ج .يمثل ذلك المبالغ المحولة إلى االستثمارات العقارية المتعلقة بالموجودات التي حددتها اإلدارة لالستخدام في توليد
إيرادات إيجارية.
د .تشمل االستثمارات العقارية موجودات حق االستخدام البالغة  3.852مليون لاير سعودي ،المدرجة تحت الفئات
التالية:
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)
471,494
1,854,696
440,563
751,191
334,218
3,852,162

أراضي
مباني
نظام تبريد المنطقة المركزية
معدات
أثاث وتجهيزات وموجودات أخرى

 .7النقد وما في حكمه
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)
نقد في الصندوق
ودائع نقدية
نقد لدى البنوك (انظر اإليضاح (أ))
يخصم :المبالغ النقدية المحتجزة – الجزء غير المتداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
يخصم :المبالغ النقدية المحتجزة – الجزء المتداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
نقد وما في حكمه

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

436
354
160,964
160,964
1,396,564 1,139,084
1,557,964 1,300,402
()342,590( )342,590
()573,060( )583,362
642,314
374,450

أ) يتضمن النقد في البنوك مبلغ  471مليون لاير سعودي تم إيداعه في وديعة مرابحة لدى بنك تجاري ذات تاريخ استحقاق
لثالثة أشهر إلى ستة أشهر ( 31ديسمبر 2018م 805 :مليون لاير سعودي) وتدر ربح بالسعر السائد في السوق .ومع
ذلك ،فإن ودائع المرابحة هذه مقيدة بموجب حسابات االحتياطي وفقا ً لالتفاقية بموجب الترتيبات ذات الصلة.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .8استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اإليضاح
صندوق اإلنماء مكة العقاري
صندوق البالد مكة للضيافة

-8أ
-8ب

عدد الوحدات (بالمليون)
 31ديسمبر
 31مارس
2018م
2019م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

أرباح غير محققة (بالمليون)
 31ديسمبر
 31مارس
2018م
2019م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

100.000 1,000,000 1.100.000
97,440
220,000
317,440
197.440 1,220,000 1.417.440

----

أ) يتمثل في االستثمار في  100مليون وحدة ( 31ديسمبر 2018م 100 :مليون وحدة) في الكيان المستثمر فيه ،وهو
صندوق مغلق مقره في المملكة العربية السعودية وتديره شركة اإلنماء لالستثمار .يتمثل األصل الرئيسي للكيان المستثمر
فيه مستحقات اإليجار التمويلي المتعلقة ببيع واستئجار بعض العقارات في مكة المكرمة .يقوم الكيان المستثمر فيه بإعداد
ونشر القوائم المالية على أساس نصف سنوي ويتم بموجبها إدراج صافي قيمة موجوداتها حسب القيم الدفترية التاريخية
ونظرا لتأخر تاريخ تأسيس الكيان المستثمر فيه وعدم
للموجودات والمطلوبات األساسية .كما في  31ديسمبر 2018م،
ً
توفر أساس بديل ل لتقييم ،قامت المجموعة بتقييم استثماراتها في صندوق اإلنماء مع اإلشارة إلى صافي قيمة موجوداتها
وفقًا آلخر قوائم مالية متاحة .خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م كنتيجة لتوافر معلومات إضافية
عن الكيان المستث مر فيه ،القوائم المالية السنوية المنشورة ،سعت المجموعة إلى تحسين تقدير القيمة العادلة باستخدام
طريقة الدخل .تشمل المدخالت الهامة غير القابلة للرصد المستخدمة في التقييم توزيعات األرباح المتوقعة ومعدل خصم
المخاطر المعدَّل.
بنا ًء على ما تقدم ،حددت اإلدارة صافي قيمة الموجودات بمبلغ  11لاير سعودي ،كأفضل تقدير للقيمة العادلة للكيان
المستثمر فيه كما في  31مارس 2019م .وقد نتج عن ذلك صافي حركة بلغت  1.100مليون لاير سعودي من المستوى
 2إلى المستوى  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م .عالوة
على ذلك ،في  31مارس  2019م ،كان من شأن التغيير المحتمل المعقول في المدخالت الهامة غير القابلة للرصد
المستخدمة في تقنية التقييم أن يؤدي إلى النتائج التالية:
التأثير على الربح والخسارة (بآالف الرياالت السعودية)
النقص
الزيادة
()27.261
27.261
()31.017
31.017

تغيير بنسبة  ٪10في توزيعات األرباح المتوقعة
تغير بنسب  100( ٪1نقطة أساس) في معدل الخصم

ب) يتمثل في االستثمار في  20مليون وحدة ( 31ديسمبر 2018م 20 :مليون وحدة) من الكيان المستثمر فيه وهو صندوق
استثماري عقاري مقفل خاص مقره في المملكة العربية السعودية وتديره شركة البالد لالستثمار .يتمثل الهدف من الكيان
المستثمر فيه في الحصول على حصة في العقارات الموجودة في مكة المكرمة من أجل توليد الدخل ونمو رأس المال.
تتمثل الموجودات الرئيسية للكيان المستثمر فيه في استثمارات عقارية .يقوم الكيان المستثمر فيه بإعداد ونشر قوائم مالية
على أساس نصف سنوي يتم بموجبها اإلفصاح عن صافي قيمة موجودات الصندوق بنا ًء على القيمة العادلة لهذه
االستثمارات العقارية ،على النحو الذي يحدده مقَيِّمان مستقالن (يشار إليها بـ صافي قيمة الموجودات االسترشادية").
نظرا ألن وحدات الصندوق يتم تداولها بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات االسترشادية المذكورة ،فإن اإلدارة ترى
ً
تقديرا تقريبيًا معقوالً للقيمة العادلة للكيان المستثمر فيه .وفقًا آلخر قوائم مالية مدققة للكيان المستثمر فيه للسنة
في ذلك
ً
المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،يبلغ صافي قيمة الموجودات االسترشادية لكل وحدة  15.9لاير سعودي ،والذي تم
استخدامه بنا ًء على ذلك كأساس لتقييم استثمار المجموعة كما في  31مارس 2019م.

19

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .9عقارات للتطوير والبيع

الرصيد االفتتاحي
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح ( 6ب))
إضافات خالل الفترة  /السنة
يخصم :محول إلى تكلفة إيرادات
 .10الذمم المدينة واألخرى

أ)

 31مارس
2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

1,508,443
-38,802
1,547,245
()19,220
1,528,025

313,605
1,674,761
28,366
2,016,732
()508,289
1,508,443

 31مارس
2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

ذمم مدينة
إيرادات إيجار مستحقة (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
يخصم :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

356,731
4,131
()12,104
348,758

390,046
3,259
()12,104
381,201

تأمين بنكي مقابل خطابات ضمان
ذمم مدينة أخرى

14,571
12,440
375,769

14,571
4,440
400,212

تشمل الذمم المدينة األرصدة المستحقة من أطراف ثالثة والمتأخرة ألكثر من  90يو ًما بقيمة  46مليون لاير سعودي كما
في  31مارس 2019م ( 31ديسمبر 2018م 38 :مليون لاير سعودي) مقابل تأمين نقدي بمبلغ  12.1مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2018م 12.1 :مليون لاير سعودي) تم تسجيله كمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.

 .11استثمار في شركة زميلة  /استثمار في شركة زميلة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2019م ،قام مجلس إدارة المجموعة في اجتماعهم الذي عقد في  12مارس
2019م بإعادة تقييم القرار المعتمد سابقًا ببيع االستثمار في شركة زميلة وقرروا عدم البيع .ونتيجة لذلك ،لم تعد
معايير التصنيف كاستثمار محتفظ به للبيع تنطبق على االستثمار .وبنا ًء عليه ،تم إدراج االستثمار بقيمته المحسوبة في
حقوق الملكية كما في  31مارس 2019م وحصة نتائج االستثمار في شركة زميلة من تاريخ التصنيف كاستثمار
محتفظ به للبيع حتى  31مارس 2019م وتم إثباته خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .12القروض والسلف
فيما يلي تفاصيل قروض وسلف المجموعة:
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

تمويل ألجل

9,206,244

9,116,760

يخصم :أعباء تمويل مؤجلة
عموالت مستحقة على قروض ألجل

()42,494
225,529
9,389,279

()38,080
193,533
9,272,213

يخصم :الجزء المتداول

()3,613,183( )3,540,529
5,659,030 5,848,750

الجزء غير المتداول
أ) فيما يلي الحركة في القروض ألجل خالل الفترة  /السنة:

الفترة من 1
يناير 2019م
إلى  31مارس
2019م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية
في 31
ديسمبر
2018م
(مراجعة)

الرصيد االفتتاحي
سحوبات خالل الفترة  /السنة

9,272,213
473,905

8,320,056
1,466,025

مدفوعات خالل الفترة/السنة

()356,839
9,389,279

()513,868
9,272,213

رصيد اإلقفال
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .13مطلوبات مقابل عقود اإليجار
فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقد إيجار:
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)
إجمالي مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار
أعباء تمويلية

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

12,152,526 12,154,433
()5,523,014( )5,516,386
6,629,512
6,638,047
()16,689
6,621,358

يخصم :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

()17,909
6,611,603

 .14إيرادات أخرى ،بالصافي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2018م
2019م
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
إطفاء ربح مؤجل (إيضاح ( 6أ))
إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أخرى ،بالصافي

45,180
197.440
2,708
245.328

45,180
-4,967
50,147

 .15أتعاب تمويلية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2018م
2019م
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
عقود اإليجار
قروض وسلف

138,251
39,940
178,191

137,229
12,399
149,628

 .16الزكاة
قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسنوات ما قبل وحتى سنة 2017م
وحصلت على شهادة زكاة مقيدة .وعالوة على ذلك ،أصدرت الهيئة الربوط الزكوية للسنوات من 1427هـ حتى
1433هـ ،وهو ما نتج عنه مطالبة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  48.3مليون لاير سعودي .تقدمت المجموعة باستئناف
لدى الهيئة فيما يتعلق بمطالبة الزكاة اإلضافية وتتوقع أن تكون النتيجة لصالحها.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .17األطراف ذات العالقة
في سياق نشاطها االعتيادي ،تتعامل المجموعة مع األطراف ذات العالقة وفقا ً لألسعار والشروط المعتمدة من قبل
اإلدارة.
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها كما في نهاية
الفترة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
 31مارس
2018م
2019م
طبيعة المعاملة
طرف ذو عالقة
بنك البالد  -شركة شقيقة
صندوق اإلنماء مكة العقاري -
شركة شقيقة
موظفي اإلدارة العليا

 تكلفة تمويل قرض من بنك محلي -رسوم اإليجار

9,476
135,000

27,723
135,000

رواتب ومنافع موظفي اإلدارة العليا
 منافع موظفين قصيرة األجل -منافع ما بعد التوظيف

785
31

1,247
49

26,298

14,390

مجموعة تبريد المنطقة المركزية مصروفات تبريد
 شركة زميلةتنفيذ نظام أوراكل السحابي إلدارة الثروة 59
الشركة المتقدمة لالتصاالت
واألنظمة اإللكترونية المحدودة  -البشرية
شركة شقيقة
أ) فيما يلي األرصدة الناتجة المستحقة عن المعامالت أعاله:

صندوق اإلنماء مكة العقاري
صندوق البالد مكة للضيافة

تم تبويبه تحت بند ذمم مدينة وأخرى
النقد في الحسابات الجارية لدى بنك البالد – تم تبويبه تحت بند النقد وما في حكمه
إجمالي المستحق من أطراف ذات عالقة
ب) فيما يلي األرصدة الناتجة المستحقة عن المعامالت أعاله:

5,164

 31مارس
2019م
(غير مراجعة)
110,000
-110.000
66,343
176.343
 31مارس
2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
110,000
45,894
155.894
12,528
168.422
 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

مجموعة تبريد المنطقة المركزية
تم تبويبه تحت بند ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مجموعة مكة لإلنشاء والتعمير  -تم تبويبه تحت بند مطلوبات متداولة أخرى
قرض من بنك البالد – تم تبويبه تحت بند قروض وسلف
إجمالي المستحق إلى أطراف ذات عالقة
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8,378
309,565
622,977
940,920

25,362
309,565
632,043
966,970

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .18التقارير القطاعية
أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل قطاعات يتم التقرير عنها .تقدم هذه األقسام منتجات
وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل .يبين الجدول التالي ملخصا ً لعمليات كل قطاع:
القطاعات المقرر عنها

العمليات

تشغيل الفنادق

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

المراكز التجارية

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

عقارات للتطوير والبيع

يشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة.

عقارات تحت اإلنشاء

يتضمن أنشطة إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحل.

الشركة (المركز الرئيسي)

أنشطة المركز الرئيسي للشركة بما في ذلك البيع والتسويق.

تشغيل الفنادق

المراكز
التجارية

بنود قائمة المركز المالي كما في  31مارس 2019م:
57,957
251,954
موجودات متداولة
461 8,005,070
ممتلكات ومعدات
2,890,021 1,759,802
االستثمارات العقارية
موجودات غير متداولة
--أخرى
3,014,950 4,701,857
المطلوبات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
عقارات تحت
عقارات
الشركة
اإلنشاء
للتطوير والبيع

2,951,483 1,116,144
-- 1,525,428
15.521.091
63.732 7.451.828
-7,731,744
-- 3,081,921
--32,207

قائمة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2019م:
36,726
34,198
106,692
إيرادات من العمليات
إجمالي (الخسارة)/الدخل
17,497
()25,699
()92,963
الشامل
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اإلجمالي

2.174.090 2.174.090
-18.759.689 2.129.541 8,881,134

--

--

177,616

--

102.727

1.562

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
بآالف الرياالت السعودية
 .18التقارير القطاعية (تابع)

تشغيل الفنادق

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
عقارات
عقارات تحت
للتطوير
الشركة
اإلنشاء
والبيع

المراكز
التجارية

بنود قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م:
1,665,165
-- 1,560,181
55,659
210,828
موجودات متداولة
25,560 7,326,101
-483 8,034,145
ممتلكات ومعدات
-- 2,999,052
-- 2,890,001 1,764,743
العقارات االستثمارية
موجودات غير متداولة
2,005,522
----أخرى
1,878,526 9,064,556
30,739 3,047,289 4,733,100
المطلوبات
تسوية الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2019م:
-27,591
114,538
إيرادات من العمليات
إجمالي الدخل /
-()3,987
()60,083
(الخسارة) الشاملة

3,491,833
15,386,289
7,653,796
2,005,522
18,754,210

--

--

142,129

--

()64,127

()128,197

 .19اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
تم الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في
12مايو 2019م  ،الموافق  7رمضان  1440هـ .
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