شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الفهرس
تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية الموحدة إلى المساهمين

صفحة رقم
6-1

قائمة المركز المالي الموحدة

7

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

8

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

9

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

11-10

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

57-12

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .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).
صدر القرار الوزاري رقم  /253ق بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ  28أكتوبر 2007م (الموافق  16شوال 1428هـ).
الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  25نوفمبر 2007م (الموافق  15ذي القعدة
1428هـ) في مدينة مكة المكرمة.
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
والصيانة وإدارة وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث
الفنادق وتشغيل الفنادق.
يتضمن مشروع الشركة ("المشروع") سبعة مراحل ،كل مرحلة تتكون من عدد من المنصات واألبراج .مازالت
الشركة حتى  31ديسمبر 2018م 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 الموحدة نتائج األنشطة التشغيلية ذات الصلة بالفنادق التالية إضافة إلى الفرعين بمدينة جدة والرياض
اللذين يحمالن السجلين التجاريين رقم  4030291056ورقم  1010465230على التوالي.
رقم خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار

أجنحة
هيلتون مكة

 1يوليو 2014م 4031077081
(الموافق  4رمضان
1435هـ)

 25مايو 2013م
(الموافق  15رجب
1434هـ)

أ ت م34/5887 /

 4مااااااااارس 2013
(الاااماااوافاااق  22رباااياااع
الثاني 1434هـ)

حياة
ريجنسي

 22يونيو 2015م 4031087547
(الموافق  5رمضان
1436هـ)

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

8957

 25مااااااياااااو 2014م
(الاامااوافااق  26رجااااب
1435هـ)

كونراد

 30يوليو 2016م 4031091636
(الموافق  25شعبان
1437هـ)

 29أبريل 2015م
(الموافق  10رجب
1436هـ)

9347

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

هيلتون
كونفنشن

 31مارس 2017م 4031097174
(الموافق  3رجب
1438هـ)
4031214815
-

 10أغسطس 2016م
(الموافق  7ذي القعدة
1437هـ)
 15مايو 2018م
(الموافق  29شعبان
1439هـ)

16474

 19يااااولاااايااااو 2016م
(الموافق  14شااااااااوال
1437هـ)

-

-

االسم

دبل تري

بداية التشغيل

تاريخ السجل

رقم السجل

فرع بموجب ترتيبات عقد إيجار تشغيلي
 22يونيو 2015م 4031085088
ماريوت
(الموافق  5رمضان
مكة
1436هـ)

 7مايو 2014م
(الموافق  8رجب
1435هـ)
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أ ت م35/8332 /

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

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
.1

معلومات عامة (تابع)
تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها معا ً بـ "المجموعة") .لدى
الشركة الشركات التابعة التالية كما في  31ديسمبر 2018م .تأسست المجموعة في المملكة العربية السعودية.
اسم الشركة التابعة
شركة شامخات
لالستثمار والتطوير

رقم السجل

حصة
الملكية

تاريخ السجل

 9 4030594602أكتوبر 2017م
الموافق  19محرم
1439هـ

نهاية السنة
المالية

األنشطة الرئيسية

%100

 31ديسمبر

خدمات االستثمار
والتطوير في القطاع
العقاري

شركة ساحات إلدارة  22 4031210499أكتوبر 2017م
الموافق  2صفر 1439هـ
المرافق

%60

 31ديسمبر

خدمات عقارية

شركة وارفات
للضيافة

 1 4030298569يناير 2018م ،الموافق
 14ربيع الثاني 1439هـ

%90

 31ديسمبر

خدمات ضيافة

شركات إشراقات
للخدمات اللوجستية

 6 4030303509مايو 2018م ،الموافق
 21شعبان 1439هـ

%100

 31ديسمبر

خدمات لوجستية

 .2أساس اإلعداد
 1-2معايير المحاسبة المطبقة
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 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").
في  23مارس  2017م ،قرر المساهمون في الشركة تغيير السنة المالية من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي وتم
االنتهاء من اإلجراءات القانونية في هذا الصدد في  12أبريل 2017م .وعليه ،تم إعداد ونشر القوائم المالية السنوية
شهرا (أي من  13أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م .ونتيجة للتغيير السابق،
لسنة 2017م عن فترة أقل من 12
ً
فإن المعلومات المقارنة للفترة من  13أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م المعروضة في قائمة الربح والخسارة
والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية الموحدة قد ال تكون قابلة للمقارنة
 2-2أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء البنود
التالية والتي يتم قياسها على أساس بديل في كل تاريخ إعداد تقرير مالي:
البنود
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمار في شركة زميلة مصنف كمحتفظ به للبيع
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أساس القياس
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة (إيضاح )20
على أساس القيمة العادلة
القيمة الدفترية أو القيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع أيهما
أقل

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تابع)
 3-2عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل عملة النشاط والعرض للمجموعة .إن جميع المبالغ
الواردة هي بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك.
 4-2أساس توحيد القوائم المالية
شركات تابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة ،عندما تتعرض أو يكون
لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من
خالل تحكمها في الشركة المست ثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها ،فقط إذا
كان لدى المجموعة:
• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات
الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
• التعرض ،أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و
• القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها
إن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ االستحواذ ،باعتباره التاريخ الذي
تحصل فيه المجموعة على السيطرة ويستمر التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة .يتم إعداد القوائم المالية للشركات
التابعة لنفس الفترة المالية للشركة باستخدام سياسات محاسبية ثابتة.
وعموما ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى
المجموع ة حصة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في
االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
•
•
•

الترتيب (الترتيبات) التعاقدي مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى
وجود ت غيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم اقتناؤها أو التصرف فيه خالل الفترة في القوائم المالية
الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
يعود الربح أو الخسارة ومكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكية للشركة األم للمجموعة وإلى حقوق
الملكية غير المسيطرة ،حتى لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
حقوق الملكية غير المسيطرة
تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المسيطر عليها في
تاريخ االستحواذ.
إن التغير في حصة المجموعة في الشركات التابعة الذي ال ينتج عنه فقد للسيطرة يتم المحاسبة عنه كمعاملة ضمن
حقوق الملكية.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تابع)
 4-2أساس توحيد القوائم المالية (تابع)
فقدان السيطرة
يتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق
ملكية غير مسيطرة ذات صلة وعناصر حقوق الملكية األخرى .يتم أيضًا إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة
العادلة عند فقدان السيطرة.
العمليات المستبعدة عند توحيد القوائم المالية
يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك الدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت الناشئة غير المحققة
الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة ذاتها التي يتم فيها استبعاد
األرباح غير المحققة ولكن ينبغي أال يكون هناك أي دليل على انخفاض القيمة.
 .3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في مبالغ
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقرر عنها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ التقرير.
يتم تقييم االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة وفقًا للخبرة التاريخية وأمور أخرى بما فيها التوقعات باألحداث
المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقًا للظروف.
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة
التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي .إال أن عدم
التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريًا على القيمة الدفترية
للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
األحكام والتقديرات واالفتراضات
يتم مناقشة المجاالت الرئيسية التي تقوم فيها المجموعة بمراجعة التقديرات واالفتراضات المستخدمة ،والتي لها تأثير
جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
إثبات اإليرادات من بيع وحدات سكنية
تمارس المجموعة الحكم في تحديد ما إذا كانت التزام (التزامات األداء) المتضمنة في العقود لبيع عقارات التطوير
والبيع قد تم الوفاء بها بحلول وقت محدد أو بمرور الوقت .يتضمن ذلك دراسة متأنية للشروط ذات الصلة في كل
اتفاقية بيع لتقييم ما إذا كان:
-

العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المنشأة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت الشركة باألداء

-

أداء المنشأة ينشئ أو يحسن األصل (على سبيل المثال األعمال قيد التنفيذ) الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد
األصل أو تحسينه.

-

أداء المنشأة ال ينشئ أي أصل له استخدم بديل للمنشأة ،وللمشنأة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل
حتى تاريخه.

عند استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المذكورة أعاله ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات على مدى زمني.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

تحديد أسعار المعامالت
يتعين على المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم
المجموعة بتقييم تأثير أي مقابل متغير في العقد ،بسبب الخصومات والغرامات والعوائد المضمونة.

تصنيف االستثمارات العقارية

تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقار مؤهالً كاستثمار عقاري بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم " 40االستثمارات
العقارية" .عند اتخاذ مثل هذا الحكم ،تأخذ المجموعة باالعتبار ما إذا كان العقار يدر تدفقات نقدية بشكل كبير ومستقل
عن الموجودات األخرى للمجموعة.

ترتيبات عقود اإليجار
تمارس المجموعة الحكم في تحديد جوهر ترتيبات التأجير والذي يتضمن النظر ،من بين أمور أخرى ،في العوامل
التالية:
.1
.2
.3

توزيع المخاطر والحق في منافع األصل محل العقد قبل وبعد المعاملة
مدة عقد اإليجار مقابل العمر االقتصادي لألصل محل العقد
وجود خيارات الشراء أو العقود اآلجلة

تخصيص تكلفة األراضي والبناء وموجودات البنية التحتية للعقارات التشغيلية
تمارس المجموعة الحكم في تحديد أساس معقول لتخصيص تكلفة األراضي واإلنشاء وموجودات البنية التحتية
للعقارات التشغيلية لغرض تقييم االنخفاض في القيمة .ويشمل ذلك النظر في عوامل مثل طبيعة عناصر موجودات
البنية التحتية والمناطق المغطاة والمبنية باإلضافة إلى قيم السوق المعنية.

خطط المنافع المحددة (منافع نهاية الخدمة للموظفين)
يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المجموعة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقييم اكتواري .ويتضمن ذلك عمل
العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل التخفيض ،زيادات
ونظرا لتعقد عملية التقييم وطبيعتها على
الرواتب المستقبلية ،معدالت الوفيات ومعدل تسريح الموظفين من الخدمة.
ً
المدى الطويل ،يعتبر االلتزام بمنافع محددة حساس للتغيرات في هذه االفتراضات .ويتم مراجعة جميع االفتراضات
في تاريخ كل تقرير مالي .تستند الزيادة المستقبلية للرواتب على معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل واألقدمية
والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل.

االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان المتوقعة في الذمم المدينة واألخرى
يتطلب تحديد المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة واألخرى أخذ بعض العوامل المستقبلية بعين
االعتبار أثناء حساب احتمالية التعثر .وقد تختلف هذه التقديرات عن الظروف الفعلية.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات لالنخفاض في قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل
تقرير مالي .يتم اختبار الموجودات غير المالية لتحديد االنخفاض في القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية
استرداد القيم الدفترية.
عندما يتم احتساب قيمة االستخدام ،تقوم اإلدارة بتطبيق الحكم في تحديد ما يشكل وحدة توليد للنقد وتستخدم افتراضات
لعمل تقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب
الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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 .3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة واالستثمارات العقارية
بغرض احتساب االستهالك واإلطفاء .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو
التلف المادي .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة احتساب االستهالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من
أن طريقة وفترة االستهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

قياس القيمة العادلة للموجودات
عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المسجلة/المفصح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة
على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة ،فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك
نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ المدخالت إلى هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك
ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجدياً ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة .تشتمل التقديرات على
االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار.

مخصص صافي تعديل القيمة القابلة للتحقيق في عقارات التطوير والبيع
تحدد المجموعة مخصص لصافي تعديل القيمة القابلة للتحقيق في عقارات التطوير والبيع بنا ًء على الخبرة التاريخية
واألعمار اإلنتاجية للمخزون وحالته الراهنة ،والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات .تتضمن االفتراضات
المستند عليها عند تحديد المخصص األساسي اتجاهات المبيعات المستقبلية ،والمتطلبات المتوقعة الالزمة لدعم هذه
المبيعات المستقبلية .إن تقدير المجموعة لمخصص المجموعة قد يختلف جوهريا ً من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات
في المبيعات.

االستمرارية
أجرت إدارة المجموعة تقيي ًما لقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة ،ولديها قناعة أن لدى المجموعة الموارد
الكافية الستمرار أعمالها في المستقبل القريب .إضافة لذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في قدرة
المجموعة على االستمرار على هذا النحو .لذا فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية.
 .4السياسات المحاسبية الهامة
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية
الموحدة.
استثمارات في شركة زميلة
تأثيرا جوهريًا ولكن ليست حصة مسيطرة على سياساتها
فيها
الشركة
تملك
التي
المنشآت
الشركات الزميلة هي تلك
ً
التمويلية والتشغيلية .يتمثل النفوذ الهام في القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات التشغيلية والمالية
للشركة المستثمر فيها ولكن بدون سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات .ويعتبر التأثير الجوهري قائما ً بشكل
عام عندما تملك المجموعة نسبة  ٪20أو أكثر من حقوق التصويت في المنشأة األخرى .يتم احتساب االستثمارات في
الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئيا ً بسعر التكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار
لتسجيل التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة من اإليرادات والمصروفات وتحركات حقوق الملكية للشركات
المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بعد التسويات لموائمة السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة
اعتبارا من تاريخ بدء التأثير الهام حتى التاريخ الذي يتوقف فيه التأثير الهام .يتم استبعاد أي أرباح أو خسائر غير
محققة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزميلة.

17

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
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 .4السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
استثمارات في شركة زميلة (تابع)
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة
استثماراتها في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية .تقوم المجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مالي ما إذا كان
هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية قد انخفضت قيمته .في هذه
الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته
الدفترية ويدرج المبلغ في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي
استثمار متبقي بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية عند
فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل
الشامل اآلخر.
عندما تساوي حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ،يتم تخفيض
القيمة الدفترية ،بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل ،إلى الصفر ،ويتم التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافية
باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد دفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها .تعد القوائم
المالية للشركة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة يتم إجراء تعديالت
لمطابقة السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
تصنيف المتداول/غير المتداول
تصنف الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغير متداولة.
الموجودات:
يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
شهرا أو في دورة التشغيل العادية؛
• يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو استهالكه خالل اثني عشر
ً
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
شهرا علی األقل بعد
عشر
اثني
لمدة
التزام
لتسوية
االستخدام
أو
الصرف
• النقد وما في حكمه ،ما لم يكن مقيد من
ً
تاريخ المركز المالي
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
المطلوبات:
يتم تصنيف االلتزام كمتداول عندما:
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
شهرا على األقل بعد فترة التقرير.
• ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر
ً
يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كموجودات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين
األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو
تحويل االلتزام تحدث إما:
•
•

في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام؛ أو
في السوق األكثر ميزة لألصول أو االلتزام ،عند غياب سوق رئيسية
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قياس القيمة العادلة (تابع)
تقوم اإلدارة بمراجعة منتظمة للمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها وكذلك تعديالت التقييم .في حالة استخدام
معلومات الطرف الثالث ،مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعير ،لقياس القيم العادلة ،تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي
تم الحصول عليها من الطرف الثالث لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي،
بما في ذلك المستوى الذي ينبغي أن تصنف فيه التقييمات في تسلسل القيمة العادلة.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم
كما يلي:
 المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المتماثلة. المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى  :1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،سوا ًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 المستوى  :3المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غيرالقابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى
مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.
تحقق اإليرادات
تثبت المجموعة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي
للتقرير المالي " 15اإليراد من العقود مع العمالء"
الخطوة  – 1تحديد العقد (العقود) مع عميل :العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا وتعهدات وتضع
المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد،
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات
إلى العميل؛
الخطوة  – 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير تحويل
البضائع أو الخدمات المزمع تقديمها إلى عميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الطرف الثالث.
الخطوة  – 4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،
ستقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول
عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة  :5إثبات اإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام األداء.
إذا كان العوض المتعهد به في العقد يتضمن مبلغا متغيرا ،تقوم المجموعة بتقدير العوض الي سوف يكون للمجموعة
حق فيه في مقابل تحويل البضائع أو الخدمات المتعهد تقديمها إلى العميل.
يمكن أن يتغير مبلغ العوض نظراً للحسومات ،أو التخفيضات ،أو رد المبالغ ،أو االستحقاقات للشراء المستقبلي ،أو
االمتيازات السعرية أو الحوافز ،أو مكافآت اإلدارة أو الغرامات أو البنود المشابهة .ويمكن أن يتغير العوض المتعهد
به – أيضا ً – أذا كان حق المجموعة في العوض يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي.
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 .4السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
قد يكون التغير المتعلق بالعوض الذي يتعهد به العميل مبين صراحة في العقد .وإضافة إلى شروط العقد فإن العوض
المتعهد به يعد متغيرا ً إن وجدت أي من الظروف التالية:
أ)

العميل لديه توقع صحيح ناشئ عن ممارسات المجموعة التجارية المعتادة ،أو سياساتها المنشورة أو إفادة محددة
بأن المجموعة ستقبل مبلغ عوض أقل من السعر المبين في العقد .بمعنى أنه يتوقع أن المجموعة ستصرف
امتيازات سعرية.

ب) تشير الحقائق والظروف األخرى إلى أن نية المجموعة ،عند الدخول في العقد مع العميل ،هي تقديم امتياز سعري
للعميل.
تقوم المجموعة بتقييم مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين التاليتين ،اعتمادًا على أي من الطريقتين التي
من المتوقع أن تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض الذي سيكون للمجموعة فيه حق:
أ) القيمة المتوقعة  -القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة المحتملة في نطاق مبالغ القيمة المحتملة ويتم
تطبيقها عمو ًما عندما يكون لدى المجموعة عدد كبير من العقود ذات الخصائص المتشابهة.
ب) المبلغ األكثر ترجيحا ً  -هو المبلغ األكثر ترجيحا ً على األرجح في نطاق مبالغ العوض الممكنة (أي النتيجة
الوحيدة األكثر ترجيحا ً للعقد) .يعتبر المبلغ األكثر احتماالً مناسبا ً عموما ً إذا كان للعقد نتيجتين محتملتين فقط.
وتطبق المجموعة الطرق المذكورة أعاله بشكل ثابت في جميع مراحل العقد عند تقدير تأثير عدم التأكد على مبلغ من
المقابل الذي تستحقه المجموعة.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر المجموعة جميع المعلومات (التاريخية والحالية والمتوقعة) متاحة بشكل معقول وتحدد عددًا
ً
معقوال من مبالغ المقابل المحتملة.
 )1اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات
فيما يتعلق بالعقود مع العمالء لبيع العقارات ألغراض التطوير والبيع ،باإلضافة إلى نموذج الخمس خطوات ،تحدد
المجموعة ما إذا كانت التزامات األداء الواردة في العقد قد تم الوفاء بها بمرور الوقت إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 .1حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت،
 .2أداء المجموعة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت إيجاد أو تحسين األصل؛ أو
 .3أداء المجموعة لاللتزام ال يُكَون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل
المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ،فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء
التزام األداء.
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تحقق اإليرادات (تابع)
 )1اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات (تابع)
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات في الوقت الذي يسيطر فيه العميل على األصل الموعود وتفي المنشأة بالتزامات
األداء .تراعي المجموعة المؤشرات المذكورة أدناه في تقييم تحويل السيطرة على األصل الموعود:
 امتالك المجموعة حق حالي في الدفع مقابل األصل امتالك العميل صك قانوني لألصل قيام المجموعة بتحويل الحيازة الفعلية لألصل امتالك العميل للمخاطر والمنافع الجوهرية الناتجة عن ملكية األصل قبول العميل لألصلقررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء بموجب اتفاقيات بيع حيث
يتم االعتراف باإليرادات بمرور الوقت .تعتبر المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت ،التي تتطلب االعتراف
باإليرادات بنا ًء على جهود المجموعة لتحقيق التزام األداء ،وتوفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعليًا .عند تطبيق
طريقة المدخالت ،تقوم المجموعة بتقدير التكلفة إلكمال الوحدات السكنية من أجل تحديد مبلغ اإليرادات المعترف بها.
 )2إيرادات التأجير
يتم إثبات إيرادات التأجير من االستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم إثبات عوائد
اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى مدة عقد اإليجار.
 )3إيرادات من الخدمات الفندقية
تتكون اإليرادات من الفنادق من إيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة .ويتم
إثبات اإليرادات بعد الخصومات والضرائب المطبقة ورسوم الخدمات البلدية على أساس االستحقاق عند تقديم تلك
الخدمات.
 )4إيرادات أخرى
يتم إثبات اإليرادات األخرى المتعلقة بنموذج نشاط المجموعة كإيرادات حال اكتسابها أو استحقاقها.
يتم إثبات اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعلي.
مصروفات
تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تمثل
بشكل محدد جز ًءا من تكلفة اإليرادات .مصروفات البيع والتسويق تمثل المصروفات الناتجة عن مجهودات المجموعة
في إدارات التسويق والبيع .يتم تصنيف جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية .يتم توزيع
المصروفات المشتركة بين تكلفة اإليرادات ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية إن لزم األمر،
على أساس منتظم.
الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .ويتم تحميل مخصص
الزكاة المستحقة على المجموعة على القوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم احتساب المبالغ
اإلضافية المستحقة الدفع ،إن وجدت ،عند االنتهاء من الربوط في السنة التي تم استالم هذه الربوط فيها.
المعامالت بالعمالت األجنبية
ً
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للمجموعة وفقا ألسعار الصرف في تاريخ تلك
المعامالت .تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى ما يعادلها
بالعملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية .يتم إثبات جميع الفروقات الناتجة عن تسوية أو
ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم
قياسها على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .إن الموجودات
والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم ترجمتها إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف
عند تحديد القيمة العادلة.
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الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،إن
وجد.
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل .تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا تكلفة المواد والعمالة
المباشرة وأي تكاليف أخرى تنسب مباشر ة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المقصود منها وتكاليف
تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي تكون فيه وتكاليف االقتراض علی الموجودات المؤهلة.
تدرج األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة التي تمثل أعمال اإلنشاء في مشروع المجموعة بما في ذلك االستشارات
والهدم وتسوية الموقع وقطع الصخور واإلشراف وأعمال اإلنشاء والتكاليف األخرى العائدة للموجودات القابلة للنقل
للموقع وجاهزيتها للعمل للغرض المحدد لها .يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن
القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة،
وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم إلغاء قيد القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل .يتم إثبات تكلفة الخدمة
اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة لالستهالك ،وهي تكلفة األصل بعد خصم قيمته المتبقية .يتم استهالك
الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ،أيهما أقصر ،ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول
بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية مدة عقد اإليجار .وال يتم استهالك األراضي .يتم استهالك التكلفة
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات .عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألحد بنود
الممتلكات والمعدات ،تتم المحاسبة عن ذلك األصل كبند منفصل من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع من استخدامه أو التخلص منه أي منافع اقتصادية
مستقبلية .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد
مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن القوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والفترات المقارنة هي كما يلي:
•
•
•
•
•
•

سنوات
85
85-10
85-20
30
12-10
8–4

مباني
معدات
موجودات بنية تحتية
نظام تبريد المنطقة المركزية
أثاث وتركيبات
موجودات أخرى

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ قائمة كل مركز مالي وتعديلها ،إذا لزم األمر.
تتم التحويالت من الممتلكات والعقارات إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام المحدد
لها .يتم هذا التحويل باستخدام القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في تاريخ التحويل.
تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات بنية تحتية مثل الممرات والطرق وأنظمة الصرف واإلمداد بالمياه واعمدة
اإلنارة إلخ التي عادة ال تدر تدفقات نقدية مستقلة في الممتلكات التشغيلية للمجموعة.
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عقود اإليجار
أ) تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار
عند بدء الترتيب ،تحدد المجموعة ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار.
عند البدء أو عند إعادة تقييم الترتيب الذي يحتوي على عقد إيجار ،تقوم المجموعة بفصل المدفوعات والمخصصات
األخرى المطلوبة بموجب الترتيب إلى عقود اإليجار وأخرى متعلقة بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة
النسبية .إذا توصلت المجموعة إلى أن ليس من العملي فصل مدفوعات عقد إيجار تمويلي بشكل موثوق ،يتم إثبات
الموجودات والمطلوبات بمبلغ يعادل القيمة العادلة لألصل المعني؛ بعد ذلك ،يتم تخفيض االلتزام عند سداد الدفعات
ويتم إثبات تكلفة التمويل المحملة على المطلوبات باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
ب) تصنيف وقياس الموجودات المؤجرة
ً
تُصنف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تحول للمجموعة الحقا جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية كعقود
إيجار تمويلي .تُقاس الموجودات المؤجرة بداية بمبلغ يساوي القيمة العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات
اإليجار ــ أيهما أقل .وبعد اإلثبات األولي يتم المحاسبة عن الموجودات وفقا ً للسياسة المحاسبية المطبقة على ذلك
األصل.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية أصل ما كعقود إيجار
تشغيلي .يتم تصنيف الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار كإيجارات تشغيلية وال يتم إثباتها في قائمة المركز
المالي للمجموعة الموحدة.
ج) دفعات اإليجار وعقود اإليجار التشغيلي
يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل
اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .ويتم إثبات حوافز عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من
إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
يتم توزيع الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي بين مصروفات التمويل وتخفيض االلتزام القائم.
يتم توزيع مصروفات التمويل على كل فترة خالل فترة اإليجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد
المتبقي من االلتزام.
د) البيع وإعادة االستئجار
تعتمد المحاسبة فيما يتعلق بمعامالت البيع وإعادة االستئجار للموجودات على نوع عقد اإليجار المعني.
في حالة معاملة البيع وإعادة االستئجار الناتجة عن عقد إيجار تمويلي ،فإن الزيادة في متحصالت البيع عن القيمة
الدفترية يتم تأجيلها وإدراجها كإيرادات طوال مدة عقد اإليجار.
في حالة معاملة البيع وإعادة االستئجار الناتجة عن عقد اإليجار التشغيلي:
 يتم إثبات الربح أو الخسارة من المعاملة المحددة بالقيمة العادلة فوراً. يتم إثبات الربح أو الخسارة من المعاملة المحددة بسعر بيع أقل من القيمة العادلة فوراً ،باستثناء حالة تعويضالخسارة بدفعات اإليجار المستقبلي بما هو أقل من سعر السوق ،فيتم تأجيلها وإطفاؤها بما يالئم دفعات اإليجار
طوال الفترة التي يتوقع فيها استعمال األصل.
 يتم تأجيل الزيادة في متحصالت بيع المعاملة المحددة بسعر بيع فوق القيمة العادلة وإطفاؤها طوال الفترة التييتوقع فيها استعمال األصل.
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تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل والتي تستغرق بالضرورة فترة من
الزمن إلعداد األصل للغرض المحدد له أو البيع كجزء من تكلفة األصل ،وبعد ذلك يتم تحميل تلك التكاليف على قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم إدراج تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي
تقع فيها .تتكون تكاليف االقتراض من مصاريف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض
األموال.
يتم تعديل إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة مقابل تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
االستثمارات العقارية
تتضمن االستثمارات العقارية الممتلكات (األراضي أو المباني أو جزء من بناء أو ارض أو كليهما) المحتفظ بها لدى
المجموعة للحصول على اإليجار أو لتنمية رأس المال أو كليهما .يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم
االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة
لالستهالك ،وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية .يتم استهالك الموجودات
المؤجرة على مدى مدة عقد اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ،أيهما أقصر ،ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن المجموعة
سوف تحصل على الملكية بنهاية مدة عقد اإليجار .وال يتم استهالك األراضي .يتم استهالك التكلفة بطريقة القسط
أعمارا إنتاجية
الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .عندما يكون ألجزاء أحد االستثمارات العقارية
ً
مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) لالستثمار العقاري والمعدات.
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من االستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية مستقبلية كامنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم إلغاء قيد القيمة
الدفترية لذلك الجزء المستبدل .يتم إثبات تكلفة الخدمة اليومية لالستثمارات العقارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.
تُدرج األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة التي تمثل أعمال اإلنشاء في مشروع المجموعة بما في ذلك االستشارات
والهدم وتسوية الموقع وقطع الصخور واإلشراف وأعمال اإلنشاء والتكاليف األخرى العائدة للموجودات القابلة للنقل
للموقع وجاهزيتها للعمل للغرض المحدد لها.
يتم إثبات أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن استبعاد االستثمارات العقارية (والتي تمثل الفرق بين حصيلة البيع والقيمة
الدفترية للعقار المستبعد) بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة
لالستثمارات العقارية الحتساب االستهالك:
سنوات
85
• مباني
40-15
• معدات
85-20
• موجودات بنية تحتية
تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي إذا لزم
األمر .يتم تحويل من االستثمارات العقارية إلى فئات عقارات تشغيلية أخرى فقط عند وجود تغير في االستخدام مثبَت
من خالل الشروع في النشاط ذي الصلة مثل التطوير بغرض البيع .وتتم هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في
تاريخ التحويل.
تشتمل االستثمارات العقارية على موجودات بنية تحتية ال تدر عادة تدفقات نقدية مستقلة عن االستثمارات العقارية
للمجموعة.
موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم إدراج
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة ،إن وجدت .ال
تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا ً ويتم إظهار المصروفات ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها .يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة
طوال أعمارها االنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك انخفاضا ً في قيمها حيثما توافر مؤشر على احتمالية تعرضها
النخفاض في القيمة.
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موجودات غير ملموسة (تابع)
يتم مراجعة فترة االطفاء وطريقة االطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر االنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل
فترة تقرير مالي .يتم تعديل التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المتضمنة في األصل بأثر مستقبلي .يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة التي لها أعمال
إنتاجية محددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء
االعتراف باألصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلدراج
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل .يتم اختبار الموجودات غير الملموسة
ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لمعرفة االنخفاض في القيمة السنوي على مستوى الوحدة المحققة للنقد ،كما هو مالئم،
وعندما تشير الظروف إلى احتمالية أن تكون القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاضا ً
في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
يكون هناك انخفاضا ً في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد
وهي القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال لألصل ـ أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد
ألصل واحد من الموجودات ،ما لم يكن األصل مولدا ً للتدفقات النقدية التي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية
من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة محققة للنقد
القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر قد تعرض النخفاض في القيمة ويتم خفضه إلى القيمة القابلة لالسترداد .وعند
تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية .وفي حال عدم القدرة على تحديد
مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .تستند القيمة قيد االستعمال على أساس نموذج التدفق النقدي
المخصوم ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.
يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .إن
الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها فيما يتعلق بالوحدات المحققة للنقد يتم توزيعها في البداية
لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها على الوحدات ،ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة
(أو مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليالً على انتفاء خسائر انخفاض قيمة مسجلة مسبقا ً
أو تقلصها .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة
للنقد .يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقا ً إذا كان هناك تغيرا ً في الفرضيات التي استخدمت في تحديد
القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة .ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة
الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ مع عدم
تسجيل خسارة انخفاض قيمة لألصل في سنوات سابقة .ويتم إثبات مثل هذا العكس في القيد في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم فحص أي موجودات غير مالية انخفضت قيمتها ـ عدا الشهرة ـ الحتمالية عكس قيد هذا االنخفاض في القيمة في
نهاية كل فترة تقرير مالي.
عقارات للتطوير والبيع
تُصنف العقارات التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء والتطوير لغرض البيع كعقارات للتطوير والبيع
وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل .تتضمن تكلفة العقارات للتطوير والبيع تكلفة األرض
واإلنشاء والمصروفات األخرى المتعلقة بتجهيز العقار للبيع .يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري
ضمن دورة األعمال العادية ناقصا ً التكاليف التقديرية للتكملة ومصروفات البيع .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم الدفترية
للعقارات للتطوير والبيع في تاريخ كل تقرير.
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موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع إذا كان من المتوقع أن يتم استردادها بشكل
رئيسي من خالل البيع وليس االستمرار في استخدامها .يمكن استيفاء متطلبات التصنيف كمحتفظ بها للبيع فقط عند
وجود احتمالية عالية لالستبعاد وأن األصل متاحا ً للبيع في حالته الراهنة .إن اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع يجب
أن توضح أنه من غير المرجح وجود تغيرات جوهرية أو أنه سيتم اتخاذ قرار بإيقاف البيع .ويتم قياس هذه الموجودات
بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوما ً منها مصروفات البيع أيهما أقل .يتم قياس مثل هذه الموجودات عادة بالقيمة
الدفترية والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ــ أيهما أقل .يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة على التصنيف األولي
كموجودات محتفظ بها للبيع ،وتدرج األرباح والخسائر الالحقة من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة .وفي حال تصنيف األصل كمحتفظ به للبيع فإنه ال يتم إطفاؤه أو استهالكه بعد ذلك وال يتم
احتساب االستثمار في الشركة ال ُمستثمر بها وال ُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بعد ذلك.
األدوات المالية

اإلثبات األولي  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يجب على المجموعة إثبات أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تصبح المجموعة
جزءاً من أحكام تعاقدية لألداة.
الموجودات المالية
القياس األولي
عند القياس األولي ،باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا ً تمويليا ً جوهرياً ،تقوم المجموعة بقياس
األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا ً ـ في حال لم يكن األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة ـ تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي .يتم تحميل تكاليف معاملة
الموجودات المالية المحملة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كمصروفات في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصراً تمويليا ً
جوهريا ً أو التي تستحق في أقل من  12شهرا ً بسعر المعاملة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)15
التصنيف والقياس الالحق
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
أ) تلك الموجودات التي يجب قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو
الخسارة) ،و
ب) تلك الموجودات التي يجب قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشروط التالية:
أ) االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من اجل تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ،و
ب) ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
بعد القياس األولي ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا ً بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الف ّعال ناقصا ً
االنخفاض في القيمة لخسارة االئتمان المتوقعة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ باالعتبار أي خصم او
عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً أساسيا ً من معدل الفائدة الف ّعال .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة
الفعّال ضمن إيرادات  /تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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األدوات المالية (تابع)

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاءه للشرطين التاليين:
أ) االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموج أعمال ،ويتم تحقيق أهداف هذا النموذج عن طريق تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
ب) الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى رفع التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي هي فقط مدفوعات ألصل
القرض وفائدة على أصل القرض المتبقي.
تقاس هذه الموجودات المالية الحقا ً بالقيمة العادلة .تدرج مكاسب  /خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.
و عالوة على ذلك ،عند اإلثبات األولي ألصل حقوق ملكية مالي ،قد تختار المجموعة تصنيف األداة المقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يكن من المطلوب قياسه بالتكلفة المطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
بعد القياس األولي ،تقاس تلك الموجودات المالية الحقا ً بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقرير المالي .يتم إثبات جميع
التغيرات في القيمة العادلة واإليرادات (الفائدة وتوزيعات األرباح) الناتجة عن تلك الموجودات المالية في الربح أو
الخسارة.
إعادة التصنيف
عندما ،وفقط عندما ،تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف
جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا ً لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.

إلغاء اإلثبات
عند استبعاد أصل مالي ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع ( )1المقابل المبلغ المستلم (بما في ذلك
أي أصل تم الحصول عليه حديثا ً بعد خصم أي مطلوبات مفترضة حديثا ً)  )2أي أرباح أو خسائر متراكمة مثبتة في
قائمة الدخل الشامل اآلخر ،ضمن الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،فيما يتعلق بأسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن أي ربح  /خسارة متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم إثباتها في
الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9من المنشأة اتباع نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق
باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ)  12شهراً من الخسائر المتوقعة ،أو
(ب) خسائر متوقعة مدى الحياة .وفي حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري في البداية ،يتم
تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة  12شهراً .وفي حاالت أخرى ،يجب عمل مخصص للخسائر االئتمانية
مدى الحياة .بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا ً تمويليا ً جوهرياً ،يتم استخدام طريقة مبسطة بحيث ال
توجد حاجة لعمل تقييم للزيادة في المخاطر االئتمانية في كل تاريخ تقرير مالي .بدالً من ذلك ،يمكن أن تختار المنشأة
تكوين مخصص مقابل الخسائر المتوقعة بنا ًء على الخسائر المتوقعة مدى الحياة .اختارت المجموعة االستفادة من
خيار الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة .بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا ً تمويليا ً جوهرياً،
يتوجب على المجموعة استخدام الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)

يتم خفض القيمة الدفترية لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في الربح أو
الخسارة .تستمر إيرادات الفائدة في االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم
التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض .يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض،
عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة .وفي
حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة
فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض المثبتة سابقا ً من خالل تعديل حساب المخصص .إذا ما تم عكس قيد شطب ما
في وقت الحق ،فيتم قيده في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم استرداده فيها.
المطلوبات المالية

القياس األولي
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم إثبات تكاليف
المعاملة المباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها .يتم قياس المطلوبات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة والتغيرات ،بما في ذلك أي مصروف فائدة وتثبت في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم قياس المطلوبات المالية غير المشتقة بدايةً بالقيمة العادلة ناقصا ً أي تكاليف مباشرة متعلقة بالمعاملة .والحقا ً
لالعتراف األولي يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
التصنيف والقياس الالحق
تقوم المنشأة بتصنيف جميع المطلوبات المالية كما تم قياسها في وقت الحق بالتكلفة المطفأة ،فيما عدا:
أ) المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
ب) المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غير مؤهل لالستبعاد أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة.
ج) عقود ضمان مالي.
د) التزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من سعر الفائدة في السوق.
هـ) الثمن المحتمل المسجل من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع األعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( .)3يتم قياس هذا الثمن المحتمل الحقا ً بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم قياس جميع المطلوبات المالية للمجموعة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الف ّعال.
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي
تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكاليف تمويل في الربح أو الخسارة.

إلغاء اإلثبات
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
المقرض حسب شروط مختلفة تماما ً أو يتم تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل
يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم إثبات الفرق ما بين القيم الدفترية
المعنية في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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مقاصة األدوات المالية
ي تم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود
حق حالي نافذ نظاما ً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس
الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك بالحسابات غير المقيدة واستثمارات أخرى قصيرة
األجل ذات سيولة عالية تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل متاحة الستخدام المجموعة دون أي قيود.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويمكن تقديره
بصورة موثوق بها ويكون هناك احتمال أن يُطلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل منافع اقتصادية خارج
المجموعة .يتم تحديد المخصصات التي يتوقع تسويتها بعد  12شهرا ً من تاريخ التقرير المالي عن طريق خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بهذه
المطلوبات .يتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمويل في الربح أو الخسارة.
يتم قياس مخصص العقود المتوقع خسارتها بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إللغاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة
الستمرار العقد.
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس التقدير الحالي األفضل .إذا لم يعد محتمالً أن يُطلب
تدفق موارد متضمنة منافع اقتصادية خارج المجموعة لسداد االلتزام ،فإنه يتم عكس االلتزام.
منافع الموظفين
 )1منافع موظفين قصيرة األجل
تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم وتصرف عند تقديم الخدمة ذات العالقة.
يتم إثبات المطلوبات مقابل المبالغ المتوقع دفعها بموجب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو أي منافع أخرى إذا كان
لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير المطلوبات
بشكل موثوق.
 )2خطط المنافع المحددة
ً
تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غير ممولة لمعامالت الموظفين  /مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل السعودي.
يتم احتساب التزامات المجموعة وفقًا لخطة منافع نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم حسابها
عن طريق تقدير مبلغ االستحقاق المستقبلي الذي اكتسبه الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وتخفيض هذا المبلغ.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة .يتم إثبات
تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
األولية الموحدة .تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبيق
معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى التزامات المنافع المحددة في ذلك
التاريخ ،مع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي مطلوبات المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة للمنافع المدفوعة.
يتم إثبات صافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين
في قائمة الربح أو الخسارة.

29

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ربحية السهم
يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة الموحدة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم تحديد الربحية المخفضة للسهم بتعديل الربح أو الخسارة الموحدة
العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المحتملة
المخفضة.
التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:
( )1يزاول أعماله في األنشطة التجارية التي من خاللها يمكن تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات
والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للمجموعة؛
( )2يتم تحليل نتائج عملياتها بصورة مستمرة من قبل المسؤول األول عن العمليات من أجل اتخاذ قرارات متعلقة
بتخصيص الموارد وتقييم األداء؛ و
( )3تتوفر بشأنها معلومات مالية دقيقة.
تتضمن نتائج القطاع التي ترفع للمسؤول األول عن العمليات على بنود عائدة مباشرة للقطاع وكذلك تلك التي يمكن
تحديدها على أساس منطقي .تمتلك المجموعة خمسة قطاعات يقدم عنها تقارير ،وهي الوحدات االستراتيجية ألنشطة
المجموعة .لمزيد من التفاصيل عن قطاعات التشغيل ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .33
 .5المعايير الجديدة والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
إن المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد كما في تاريخ التقرير مذكورة أدناه .تقوم المجموعة حاليا ً
بتقييم تأثيراتها على قوائمها المالية الموحدة .فيما يلي ملخص للمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت ،والتي
تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م:
اعتبارا من
ً
الفترات السنوية
التي تبدأ في أو
بعد

ملخص المتطلبات

اإلعالن

 1يناير 2019م

(دورة التحسينات
السنوية 2015م ـ
2017م) المعيار
الدولي للتقرير
المالي  ،3معيار
المحاسبة الدولي
 ،12ومعيار
المحاسبة الدولي
23

المعايير المتأثرة بدورة التحسينات السنوية 2015م 2017-م ومواضيع
التعديالت هي:
المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال والمعيار" الدولي للتقرير
المالي " 11الترتيبات المشتركة" – سابقا ً الحصة المحتفظ بها في عملية
مشتركة.
 معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل" ـ نتائج ضريبة الدخل للدفعاتعلى األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية.
 معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض" – تكاليف االقتراض المؤهلةللرسملة.

 1يناير 2019م

التعديالت على
معيار المحاسبة
الدولي 28

تبين التعديالت أن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات
المالية" على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك التي
لم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية فيها ،من حيث الجوهر ،وتشكل جزءاً من
صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك (الحصص طويلة
األجل) .هذا التوضيح ذو صلة ألن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  9ينطبق على هذه الحصص طويلة األجل.
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اعتبارا من
ً
الفترات السنوية
التي تبدأ في أو
بعد

اإلعالن

 1يناير 2019م

التعديالت على
المعيار الدولي
للتقرير المالي 9

 1يناير 2019م

المعيار الدولي
للتقرير المالي 16
"عقود اإليجار"

ملخص المتطلبات

بموجب المعيار الدولي  ،9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر شريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية
هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم ("معيار
ضوابط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ") واألداة محتفظ بها
ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنيف .توضح التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي  9أن األصل المالي يستوفي متطلبات معيار ضوابط
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ بصرف النظر عن الحدث أو
الظرف الذي يسبب اإلنهاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع
أو يستلم تعويض معقول مقابل اإلنهاء المبكر للعقد.
المعيار الدولي للتقرير المالي  16يلغي النموذج المحاسبي المزدوج الحالي
للمستأجرين ،والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي داخل قائمة المركز المالي
وعقود اإليجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي .وبدالً من ذلك ،يوجد نموذج
محاسبة فردي في قائمة المركز المالي مماثل لمحاسبة التأجير التمويلي الحالية.
وتبقى المحاسبة عن المؤجر مماثلة للممارسة الحالية ،أي يستمر المؤجرين في
تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي .والمجموعة بصدد تقييم
كيف سيؤثر النموذج المحاسبي الجديد لعقود اإليجار على ترتيبات عقود اإليجار
الحالية.

إن تأثير المعايير واإلعالنات والتعديالت الواردة أعاله ال يعتبر كبيرا ً.
 )1التحول
ً
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16مبدئيا في  1يناير 2019م باستخدام منهج األثر الرجعي
المعدل .لذلك ،سيتم إثبات التأثير التراكمي العتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  16كتسوية على الرصيد االفتتاحي
لألرباح المحتجزة في  1يناير 2019م ،بدون إعادة عرض معلومات المقارنة.
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على جميع العقود المبرمة قبل  1يناير 2019م والتي تم
تصنيفها كعقد إيجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي .17
تخ طط المجموعة الستخدام اإلعفاءات المقترحة من المعيار بخصوص عقود اإليجار تنتهي مدد اإليجار فيها خالل
اعتبارا من تاريخ التطبيق األولي ،وعقود اإليجار التي يكون أصلها األساسي منخفض القيمة.
شهرا
12
ً
ً
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .6االستثمارات العقارية
أراضي

معدات

مباني

البنية التحتية
الموجودات

أعمال رأسمالية تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  13أبريل 2017م
إضافات خالل الفترة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح (7د))
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

-

272,177
905,411
578,390
1,755,978

133,481
309,723
195,629
638,833

92,335
92,335

2,403,886
291,071
2,694,957

2,901,879
1,506,205
774,019
5,182,103

إضافات خالل السنة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح (7د))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

1,518,276
1,518,276

541,080
2,297,058

265,042
903,875

92,335

304,095
2,999,052

304,095
2,324,398
7,810,596

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  13أبريل 2017م
استهالك الفترة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح (7د))
تسوية أخرى (إيضاح (7ج))
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

-

3,703
12,425
18,199
)(4,209
30,118

4,861
19,312
15,524
)(7,492
32,205

9,233
2,473
11,706

-

17,797
34,210
33,723
)(11,701
74,029

استهالك السنة
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح (7د))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

-

27,653
955
58,726

49,737
2,147
84,089

2,279
13,985

-

79,669
3,102
156,800

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018م
في  31ديسمبر 2017م

1,518,276
-

2,238,332
1,725,860

819,786
606,628

78,350
80,629

2,999,052
2,694,957

7,653,796
5,108,074
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .6االستثمارات العقارية (تابع)
أ)

تشمل االستثمارات العقارية موجودات بموجب عقود إيجار تمويلي ،يرجى الرجوع إلى (إيضاح (7أ)( )2للحصول
على التفاصيل.

ب) خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم رسملة مبلغ  111.7مليون لاير سعودي ( 13أبريل 2017م
حتى  31ديسمبر 2017م 62 :مليون لاير سعودي) كتكلفة قروض إلنشاء استثمارات عقارية مدرجة في أعمال
رأسمالية تحت التنفيذ.
ج) تشتمل االستثمارات العقارية على عقد إيجار تشغيلي مع طرف ثالث تم تنفيذه في  9يونيو 2017م (الموافق 14
رمضان 1438هـ) لمدة  15سنة بمبلغ  500مليون لاير فيما يتعلق بماريوت مكة .بموجب هذه االتفاقية ،يقوم
الطرف الثالث بتشغيل الفندق لمدة  15سنة ودفع إيجار سنوي بمبلغ  33.5مليون لاير سعودي عن الـ  14سنة
األولى ومبلغ  31مليون لاير سعودي عن السنة الخامسة عشرة فقط.
د) قياس القيم العادلة:
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بما في ذلك العقارات تحت اإلنشاء كما في  31ديسمبر 2018م تبلغ 11,085
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 3,158.2 :مليون لاير سعودي) .تم تحديد القيمة العادلة بواسطة مقيِّّم
عقاري خارجي مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقيِّّمين المعتمدين ("تقييم").
لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ،تم تحديد القيمة العادلة باستخدام القيمة السوقية للعقار .تم تحديد القيمة
السوقية للعقار وفقًا لبيانات الممارسة والمالحظات التوجيهية ذات الصلة لتقدير وتقييم المعهد الملكي للمق ِّيّمين
المعتمدين وتم اعتمادها من قبل لجنة معايير التقييم الدولية على النحو التالي :القيمة السوقية هي المبلغ التقديري
الذي ينبغي أن يتم تبادل األصول أو المطلوبات مقابله في تاريخ التقييم بين مشتري وبائع متفقين على أساس تجاري
بعد التسويق المناسب وحيث يكون كل طرف قد تصرف بنا ًء على دراية واتزان ودون إكراه .تم تقييم القيمة السوقية
للعقارات باستخدام مزيج من منهج التدفق النقدي المخصوم ومنهج التكلفة للعقارات المكتملة وباستخدام منهج التكلفة
للعقارات تحت اإلنشاء .وقام المقيِّّم المستقل بتطبيق الترجيحات على القيم المحددة بموجب كال المنهجين .ويسمح
المعهد الملكي للمق ِّيّمين المعتمدين بتطبيق مفهوم الترجيح على نتائج التقييم منهج التدفق النقدي المخصوم ومنهج
التكلفة للوصول إلى قيمة سوقية شاملة للعقارات .وبموجب منهج التكلفة ،تم تقدير قيمة األراضي تحت التطوير
باستخدام منهج مقارنة األسواق الذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة في منطقة المشروع وتم تقييم قيمة التطوير
بنا ًء على تكلفة التطوير بالنسبة للعقارات المماثلة .ويتم اعتماد معدل الخصم بالرجوع إلى معدالت العائد التي
يرصدها المقيِّّم المستقل للعقارات المماثلة في المنطقة ويتم تعديلها بنا ًء على خبرة المقيِّّم المستقل بالعوامل المحددة
للعقارات ذات الصلة .إن أي تحرك هام في االفتراضات المستخدمة في التقييم العادل لالستثمارات العقارية ،مثل
معدل الخصم والعائد ونمو اإليجار وما إلى ذلك ،سوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل  /أعلى بشكل كبير لهذه الموجودات.
يتم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية تحت المستوى  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .7الممتلكات والمعدات

أراضي

نظام تبريد
المنطقة
المركزية

مباني

أثاث
وتركيبات
وموجودات
أخرى

معدات

موجودات
بنية تحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  13أبريل 2017م
إضافات خالل الفترة
استبعادات
محول إلى استثمارات عقارية
(إيضاح (7د))
محول إلى عقارات للتطوير
والبيع (إيضاح (7ب))

3,662,439
876,680
-

1,968,839
2,427,770
-

505,025
-

586,850
1,074,399
-

307,314
413,825
)(350

265,782
-

7,181,796
382,988
-

14,478,045
5,175,662
)(350

-

)(578,390

-

)(195,629

-

-

-

)(774,019

-

-

-

-

-

-

)(99,236

)(99,236

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

4,539,119

3,818,219

505,025

1,465,620

720,789

265,782

7,465,548

18,780,102

إضافات خالل السنة
محول إلى استثمارات عقارية
(إيضاح (7د))
محول إلى عقارات للتطوير
والبيع (إيضاح (7ب))

-

20,324

-

4,390

15,423

1,083

949,938

991,158

)(1,518,276

)(541,080

-

)(265,042

-

-

-

)(2,324,398

)(585,376

-

-

-

-

-

)(1,674,761) (1,089,385

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

2,435,467

3,297,463

505,025

1,204,968

736,212

266,865
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7,326,101

15,772,101

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .7الممتلكات والمعدات (تابع)

أراضي
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  13أبريل 2017م
استهالك الفترة
تسويات أخرى (إيضاح (7ج))
استبعادات
محول إلى استثمارات عقارية
(إيضاح (7د))
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

مباني

نظام تبريد
المنطقة
المركزية

معدات

أثاث
وتركيبات

موجودات
بنية تحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

-

21,477
34,592
)(18,405
-

34,759
10,744
-

21,955
52,053
)(32,478
-

31,168
65,539
)(32,307
)(350

10,516
5,022
-

-

119,875
167,950
)(83,190
)(350

-

)(18,199
19,465

45,503

)(15,524
26,006

64,050

15,538

-

)(33,723
170,562

استهالك السنة
محول إلى استثمارات عقارية
(إيضاح (7د))
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

-

39,243

15,168

57,668

99,290

6,983

-

218,352

-

)(955
57,753

60,671

)(2,147
81,527

163,340

22,521

-

)(3,102
385,812

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018م
في  31ديسمبر 2017م

2,435,467
4,539,119

3,239,710
3,798,754

444,354
459,522
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1,123,441
1,439,614

572,872
656,739

244,344
250,244

7,326,101
7,465,548

15,386,289
18,609,540

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .7الممتلكات والمعدات (تابع)
أ) كما في تاريخ التقرير المالي ،فإن تكلفة االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات تشمل أصول بموجب عقود
تأجير تمويلي تبلغ في مجملها  2.241مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 1,215 :مليون لاير سعودي)
و  4.438مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 5,464 :مليون لاير سعودي) على التوالي .وهي مفصلة
أدناه:
 )1قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة التبريد") (إيضاح
 )10لبناء وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة ("نظام التبريد") لمدة  26.5سنة من تاريخ جاهزية النظام
لتقديم الخدمة الفعلية اعتبارا َ من  31ديسمبر 2014م .وقد تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصلت عليه
شركة تبريد .وحيث أن االتفاقية مع شركة تبريد فيما يتعلق بنظام التبريد تحتوي على ترتيبات إيجار ،ولذلك
فقد تم معاملة الترتيبات كإيجار تمويلي ضمني من جانب المجموعة .بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،كان
صافي القيمة الدفترية لنظام التبريد بمبلغ  618مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 634.1 :مليون
لاير سعودي).
 )2باإلضافة إلى اإلعالن على موقع تداول في  22مارس 2017م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء
("االتفاقية") مع شركة االنماء االستثمارية ("شركة االنماء االستثمارية") لبيع عقارات معينة إلى صندوق
اإلنماء مكة العقاري ("الصندوق") وهو صندوق تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية كصندوق والذي
تتولى شركة االنماء االستثمارية إدارته ("مدير الصندوق") بسعر بيع بمبلغ  6مليار لاير سعودي .وفيما
يتعلق باالتفاقية ،قامت الشركة 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 الشركة العقارات بسعر  6مليار لاير سعودي.
ينبغي على الشركة إعادة استئجار العقارات وسوف تديرها على مدى مدة  10سنوات مقابل إيجار نصف سنوي
بمبلغ  270مليون لاير سعودي.
لدى الشركة 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 الشركة أو بيعها لطرف ثالث ،فسيكون أي مبلغ
زائد عن مبلغ الـ  6مليار لاير سعودي هو من حق الشركة.
حال انتهاء عقد اإليجار في نهاية السنة العاشرة ،وحال بقاء العقارات دون بيع فيكون الصندوق مخيرا ً في بيع
العقارات ألي طرف ثالث .ولكن ،سيكون لشركة جبل عمر للتطوير الحق أوالً في العرض.

خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،تم المحاسبة على هذا العقد كعقد بيع وتمويل وإعادة إيجار على أساس
الجوهر التجاري للمعاملة.
•

في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات بموجب عقد إعادة
التأجير  2.181مليون لاير سعودي و3.614مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 1,210.8 :مليون لاير
سعودي و  4,764.1مليون لاير سعودي) .قامت الشركة بتأجيل األرباح من ربح بيع العقارات البالغة 1.83
مليار لاير والتي يتم إطفاءها على مدى فترة اإليجار التي هي  10سنوات ومصنفة على النحو التالي في قائمة
المركز المالي الموحدة:

• الجزء طويل األجل بموجب مطلوبات غير متداولة أخرى تبلغ  1,44مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 1.62مليار لاير سعودي)
• الجزء المتداول ضمن الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى يبلغ  183مليون لاير سعودي 31( .ديسمبر
2017م 183 :مليون لاير سعودي)
كما في  31ديسمبر 2018م ،تم تصنيف قسط على عقد اإليجار التمويلي بمبلغ  192مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 192 :مليون لاير سعودي) تم دفعها مسبقاً ،وبالتالي تم إدراجها تحت موجودات متداولة أخرى.
ب) يمثل ذلك المبالغ المحولة إلى عقارات للتطوير والبيع متعلقة بالموجودات المحددة من قبل اإلدارة لالستخدام في
المبيعات المستقبلية في سياق العمليات االعتيادية للمجموعة.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .7الممتلكات والمعدات (تابع)
ج) يمثل ذلك تعديالت إلثبات االستهالك فيما يتعلق بموجودات معينة (مصنفة سابقًا كموجودات محتفظ بها للبيع) من
تاريخ التحديد كمحتفظ بها للبيع حتى تاريخ التغيير في التصنيف.
د) يمثل ذلك المبالغ المحولة إلى االستثمارات العقارية المتعلقة بالموجودات التي حددتها اإلدارة لالستخدام في توليد
إيرادات إيجارية.
ه) تمثل األرض ("األرض") المخططات الواقعة في منطقة جبل عمر ،والتي استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين
("المالك") مقابل إصدار أسهمها بقيمة اسمية  10لاير سعودي للسهم الواحد بموجب صك ملكية ("الصك") (إيضاح
 .)1وقد تم إعداد واعتماد تقييم األراضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة .تم إنهاء اإلجراءات النظامية
لنقل صكوك ملكية هذه األراضي من المساهمين المؤسسين إلى المالك .كانت الشركة تعتزم إتمام إجراءات نقل أي
صكوك ملكية متبقية باسم الشركة وإصدار أسهم مقابلة ،عند وحال قيام مالكيها باستكمال الوثائق النظامية والقانونية
ذات الصلة ("الوثائق").
ولكن ،وبسبب الموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األراضي حول منطقة الحرم ،كانت هناك قطع
معينة دون صكوك ملكية محددة .وبناء عليه ،ظل مالكو قطع األراضي البالغ قيمتها  359مليون لاير سعودي غير
قادرين على استكمال الوثائق حتى بعد مرور عدة سنوات على تأسيس الشركة .وبنا ًء عليه ،قررت إدارة المجموعة
خالل سنة 2016م إثبات هذه األراضي المتبقية غير المسجلة في قوائمها المالية ،مع مراعاة ما يلي:
• لم يتم تقديم صكوك ملكية أراضي عن السنتين السابقتين؛
• فيما يتعلق بأصحاب األراضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكية وفقا ً التفاقية نقل الملكية ،اكتتبت شركة
مكة لإلنشاء والتعمير في أسهم في المجموعة نيابة عن مالك هذه األراضي .تمت المصادقة على هذه اآللية
بموجب المرسوم الملكي م 63/بتاريخ 1427/9/25هـ (الموافق  18أكتوبر 2006م) وبالتالي الملكية القانونية
لألراضي تكون للمجموعة.
• تمتلك الشركة حقوقًا جوهرية الستخدام كامل األرض بموجب المرسوم
• كانت المجموعة حائزة لألرض خالل السنوات الماضية وبدأت بإنشاء مباني عليها.
• عالوة على ذلك ،وفي وجود حقيقة أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في أسهم في المجموعة نيابة عن مالك
هذه األراضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكيتهم القانونية ،تم إثبات مبلغ مستحق الدفع إلى شركة مكة
لإلنشاء والتعمير.
سيتم تسوية المبلغ المستحق الدفع إلى شركة مكة لإلنشاء والتعمير عندما يقوم المالكون ،الذين لم يتمكنوا من تقديم
صكوك ملكيتهم في وقت سابق ،بتقديم تلك الصكوك ،مع إعادة تخصيص مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء
شهرا من تاريخ التقرير.
والتعمير والمالك .تتوقع اإلدارة تسوية المطلوبات خالل فترة تزيد عن 12
ً
و) قامت المجموعة برهن أجزاء معينة من أراضيها كضمان مقابل قروض معينة (إيضاح .)18
ز) تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير المتعلقة بالمراحل من  2إلى .7
ح) خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم رسملة مبلغ 206.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 112.4مليون لاير سعودي) كتكلفة قروض إلنشاء ممتلكات ومعدات متضمنة في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .8النقد وما في حكمه
 31ديسمبر
2018م
436
160,964
1,396,564
1,557,964
)(342,590
)(573,060
642,314

نقد في الصندوق
وديعة نقدية
نقد لدى البنوك (انظر اإليضاح (أ))
صا :النقدية المحتجزة – الجزء غير المتداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
ناق ً
صا :نقد محتجز – متداول (انظر إيضاح (أ) أدناه)
ناق ً
النقد وما في حكمه

 31ديسمبر
2017م
777
1,734,938
1,735,715
)(762,891
972,824

أ) يتضمن النقد في البنوك مبلغ  805مليون لاير سعودي تم إيداعه في وديعة مرابحة لدى بنك تجاري ذات تاريخ
استحقاق لثالثة أشهر إلى ستة أشهر ( 31ديسمبر 2017م 209.95 :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.
 .9استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
عدد الوحدات (بالمليون)
في  31ديسمبر
في  31ديسمبر
2017م
2018م
100
صندوق اإلنماء مكة العقاري
البالد كابيتال صندوق ضيافة مكة 20
120

ألف لاير سعودي
في  31ديسمبر
في  31ديسمبر
2017م
2018م

100
100

1,000,000
1,000,000

1,000,000
220,000
1,220,000

أ) كما في  31ديسمبر 2018م ،لم تكن القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مختلفة بشكل كبير عن القيمة السوقية.
 .10استثمارات في شركة زميلة
يتمثل ذلك في استثمار المجموعة في شركة تبريد المنطقة المركزية وهي تزاول أعمالها بشكل رئيسي في توفير
خدمات نظام التبريد المركزي .وهي شركة غير مدرجة .أبرمت المجموعة مع شركة تبريد اتفاقية لبناء وتشغيل
وصيانة نظام التبريد (إيضاح 7أ( .)1إن الموقع الرئيسي لممارسة أعمال الشركة الزميلة هو مكة المكرمة .فيما يلي
تفاصيل الملكية والحركة في القيمة الدفترية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
نسبة الملكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م
%40

شركة تبريد المنطقة المركزية
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .10استثمارات في شركات زميلة (تابع)

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
في بداية السنة  /الفترة
الحصة في ربح ( /خسارة) السنة  /الفترة
المحول إلى استثمار في شركة زميلة المصنف كاستثمار محتفظ به للبيع (انظر إيضاح
)16
في نهاية السنة  /الفترة

للفترة من 13
أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر
2017م

78,486
4,372

79,548
)(1,062

)(82,858
-

78,486

 .11الموجودات غير الملموسة
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
التكلفة:
الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل السنة  /الفترة
رصيد اإلقفال

2,214
252
2,466

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد االفتتاحي
إطفاء السنة  /الفترة
رصيد اإلقفال

1,065
435
1,500
966

القيمة الدفترية

للفترة من 13
أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر
2017م

1,772
442
2,214

877
188
1,065
1,149

تشتمل الموجودات المالية على برامج ورخص كمبيوتر.
 .12دفعات مقدمة إلى بعض المؤسسين
يمثل ذلك مبالغ مدفوعة مقد ًما إلى بعض المؤسسين في السنوات السابقة ،معتمدة من المساهمين على النحو الواجب
والمنصوص عليه في النظام األساسي للشركة ،حتى موافقة المساهمين على التوقف عن دفع الدفعات المقدمة في
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  28مارس 2016م (الموافق  19جمادى اآلخرة 1437هـ) .إن المبالغ
المدفوعة مقد ًما قابلة للتعديل مقابل توزيعات األرباح المستقبلية من قبل المجموعة.

39

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .13موجودات أخرى
 31ديسمبر
2018م
الموجودات غير المتداولة
إيجارات مدفوعة مقد ًما (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
إيجارات مستحقة
موجودات متداولة
إيجارات مدفوعة مقد ًما ومدفوعات مقدمة أخرى (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
تأمين مدفوع مقدما ً
قسط إيجار تمويلي مدفوع مقد ًما (انظر اإليضاح (7أ())2
أخرى

 31ديسمبر
2017م

116,073
19,191
135,264

14,015
14,015

63,331
5,339
192,000
24.276
284.946

16,686
3,655
192,000
7.062
219.403

أ) خالل عام 2018م ،قامت المجموعة بدفع مبلغ قدره  225مليون لاير سعودي كإيجار مدفوع مقد ًما للفترة المتبقية
من عقد إيجار الوحدات السكنية من صندوق ضيافة مكة .تم تصنيف اإليجار غير المطفأ بقيمة  50مليون لاير سعودي
و  116مليون لاير سعودي كموجودات متداولة وغير متداولة .تم تصنيف الجزء غير المتداول كأصل غير متداول.
 .14عقارات للتطوير والبيع
تمثل هذه العقارات التي يجري تطويرها للبيع كوحدات سكنية .فيما يلي الحركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م:

 31ديسمبر
2018م
313,605
1,674,761
28,366
2,016,732
)(508,289
1,508,443

الرصيد االفتتاحي
محول من ممتلكات ومعدات (إيضاح ( 7ب))
إضافات
صا :محول إلى تكلفة إيرادات
ناق ً

للفترة من 13
أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر
2017م
214,369
99,236
313,605
313,605

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم رسملة مبلغ  48.6مليون لاير سعودي (2017م 26.4 :مليون لاير
سعودي) كتكلفة اقتراض إلنشاء عقارات للتطوير والبيع.

40

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .15الذمم المدينة واألخرى
 31ديسمبر
2018م
ذمم مدينة (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
إيرادات إيجار مستحقة
صا :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
ناق ً
ذمم مدينة تجارية
تأمين بنكي مقابل خطابات ضمان
ذمم مدينة أخرى

أ)

390,046
3,259
)(12,104
381,201
14,571
4,440
400,212

 31ديسمبر
2017م
185,082
1,884
)(7,294
179,672
14,571
7,675
201,918

تتضمن الذمم المدينة أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ  156.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 112.7 :مليون لاير سعودي) (انظر اإليضاح ( 31أ)).

ب) بلغت الذمم المدينة من أطراف ثالثة والتي تجاوزت  90يو ًما مبلغ  38مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر
2018م ،وقد تم تسجيل مخصص بمبلغ  11.9مليون لاير سعودي.
 .16استثمارات في شركة زميلة مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع
خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وافق مجلس إدارة المجموعة المنعقد الذي عقد في  24سبتمبر 2018م
اعتبارا
على بيع حصة من ملكية المجموعة بنسبة  40بالمائة في شركتها الزميلة (شركة تبريد المنطقة المركزية).
ً
من نهاية السنة ،حددت المجموعة المشتري وهي بصدد االنتهاء من اتفاقية البيع .وعليه ،فقد تم تصنيف استثمار
المجموعة في الشركة الزميلة كاستثمار محتفظ به للبيع في  31ديسمبر 2018م .عالوة على ذلك ،تم إثبات حصة
المجموعة من نتائج الشركة الزميلة بمبلغ  4.3مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (حتى تاريخ
التصنيف كاستثمار محتفظ به بغرض البيع).
 .17رأس المال واالحتياطيات
 1-17رأس المال
كما في  31ديسمبر 2018م ،رأس المال مقسم إلى  929,400,000سهم قيمة كل منها  10لاير سعودي موزعة كما
يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م
4,953,565
4,340,435
9,294,000

أسهم صادرة مقابل نقد (إيضاح (أ) أدناه)
أسهم عينية مقابل أراضي (إيضاح (7هـ))

أ) يتضمن ذلك أسهم صادرة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير مقابل نقد (إيضاح (7هـ)).
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4,340,435
9,294,000

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .17رأس المال واالحتياطيات (تابع)
 2-17احتياطي نظامي
وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتوجب على الشركة سنويا ً تحويل  ٪10من صافي الربح إلى
االحتياطي النظامي .يمكن للمجموعة أن تقرر التوقف عن تحويل االحتياطي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتياطي
 %30من رأس المال .هذا االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع.
 3-17إدارة رأس المال
يتمثل هدف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة حتى تتمكن
من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم
التنمية المستدامة ألعمالها .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات
وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز
للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس
صا النقد وما في حكمه) كنسبة
المال باستخدام معدل الحركة المتمثلة بصافي الدين والقروض (وإجمالي المطلوبات ناق ً
من إجمالي حقوق الملكية .ويمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة.
ومعدل الحركة هو على النحو التالي:

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

إجمالي المطلوبات
صا :النقد وما في حكمه (راجع إيضاح )8
ناق ً
صافي الدين

18.754.210
)(642,314
18,111,896

17,999,100
)(972,824
17,026,276

إجمالي حقوق الملكية

9,783,230

9,589,595

معدل حركة رأس المال

1.85

1.78

 .18قروض وسلف
فيما يلي تفاصيل قروض وسلف المجموعة:

قرض حكومي (اإليضاح (ب) أدناه)
قرض تجميعي (( )2اإليضاح (ج) أدناه)
تسهيالت من بنك محلي (اإليضاح (د) أدناه)
تسهيالت من بنك محلي (اإليضاح (هـ) أدناه)
تسهيالت من بنك محلي (اإليضاح (و) أدناه)
تسهيالت من بنك محلي (اإليضاح (ز) أدناه)
صكوك (ح) أدناه)
صا :أعباء تمويل مؤجلة
ناق ً
عموالت مستحقة على قروض ألجل
يخصم :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

3,000,000
3,799,404
620,579
1,000,000
117,283
76,448
503,046
9,116,760
)(38,080
193,533
9,272,213
)(3,613,183
5,659,030

3,000,000
3,409,211
842,000
1,000,000
24,173
8,275,384
)(6,319
50,991
8,320,056
)(152,293
8,167,763

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .18القروض والسلف (تابع)
أ) فيما يلي الحركة في القروض ألجل خالل السنة  /الفترة:
للسنة المنتهية
 31ديسمبر
2018م
8,320,056
1,466,025
)(513,868
9,272,213

الرصيد االفتتاحي
المسحوب خالل السنة  /الفترة
المدفوع خالل السنة/الفترة
رصيد اإلقفال

الفترة من 13
أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر
2017م
10,777,671
1,753,131
)(4,210,746
8,320,056

قروض ألجل
ب) وقعت المجموعة اتفاقية مع جهة حكومية وحصلت على قرض بمبلغ  3مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل عمر
والذي تم سحبه خالل السنوات الماضية .بتاريخ  15فبراير 2016م (الموافق  6جمادى األولى 1437هـ) ،حصلت
المجموعة على موافقة الجهة الحكومية على تأجيل بداية سداد القرض ومصاريفه التمويلية وعمولة فترة السماح لمدة
إضافية لتصبح فترة السماح  7سنوات من تاريخ سحب القرض األصلي وكان مستحقًا على ستة أقساط سنوية متساوية
ابتدا ًء من  1يناير 2019م.
خالل السنة ،قامت المجموعة بإعادة جدولة القرض باالتفاق مع الجهة الحكومية لسداده على ثالثة أقساط متساوية
سنويا ً ابتدا ًء من  31ديسمبر 2018م ،التي من المتوقع دفعها في الوقت المحدد .يحمل القرض تكاليف اقتراض
بمعدالت تجارية .القرض مضمون برهن قطع أراضي مساحتها  30,494مترا ً مربعا ً.
ج) وقعت المجموعة بتاريخ  16سبتمبر 2015م (الموافق  3ذي الحجة 1436هـ) اتفاقية قرض تجميعي إسالمي بنظام
اإلجارة اإلسالمية بحد ائتماني قدره  8مليار لاير سعودي مع بنكين محليين .تم استخدام هذا القرض في سداد جميع
االلتزامات البنكية الخاص ة بالمرحلة الثانية والرابعة والخامسة المتمثلة في قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره 2
مليار لاير سعودي (تم دفعه) والتزام آخر قصير األجل ،باإلضافة إلى استكمال بناء المرحلة الثانية والرابعة ،وكذلك
تنفيذ المرحلة الخامسة .يستحق سداد تمويل القرض التجميعي اإلسالمي على مدى  12سنة من تاريخ توقيع االتفاقية
مع فترة سماح مدتها  4سنوات .قامت المجموعة بسحب مبلغ  3.8مليار لاير سعودي بموجب التسهيالت .يحمل
القرض تكاليف اقتراض بأسعار تجارية.
قدمت المجموعة مقابل هذا القرض الضمانات التالية:
• رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله.
• تجيير عقود اإليجار الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
• حجز الحسابات البنكية الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
• تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
• تنازل عن خطابات ضمان مقدمة من مقاولي المراحل المذكورة أعاله.
• الدخول في اتفاقية مباشرة مع مقاولي المراحل المذكورة أعاله.
• سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .18القروض والسلف (تابع)
د) وقعت المجموعة بتاريخ  30مارس 2016م (الموافق  21جمادى اآلخرة 1437هـ) اتفاقية تسهيالت غير مضمونة
مع بنك محلي بمبلغ  842مليون لاير سعودي لغرض سداد االلتزامات القائمة على المجموعة.
وقعت المجموعة بتاريخ  20مارس 2017م (الموافق  21جمادى اآلخرة 1438هـ) اتفاقية تسهيالت غير مضمونة
(كما ذكر أعاله) حيث تم إعادة هيكلة القرض لقرض طويل األجل وسيتم إعادة دفعه على مدى أربع سنوات .وبالتالي،
وفقا ً لشروط السداد المعدلة فإن القرض يستحق السداد على سبعة أقساط نصف سنوية متساوية ،ويستحق سداد القسط
األول في  20مارس 2018م (الموافق  3رجب 1439هـ) بينما يستحق القسط األخير في  20مارس 2021م (الموافق
 7شعبان 1442هـ) .يحمل القرض تكاليف اقتراض بأسعار تجارية.
ه) بتاريخ  3أغسطس 2017م (الموافق  11ذي القعدة 1438هـ) وقعت المجموعة اتفاقية تسهيالت غير مضمونة مع
بنك محلي بمبلغ  500مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة على المجموعة .يحمل القرض
تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر (مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة أشهر أخرى).
يستحق سداد القرض في  1فبراير 2018م (الموافق  15جمادى األولى 1439هـ).
بتاريخ  16أكتوبر 2017م (الموافق  26محرم 1439هـ) ،أعادت المجموعة التفاوض بخصوص التسهيالت مع
توقيع اتفاقية لتحويل التسهيالت غير المضمونة القائمة بتسهيالت مضمونة بمبلغ إضافي مقداره  500مليون لاير
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 وسيحل تاريخ
استحقاقها في  28ديسمبر 2019م .يحمل القرض تكاليف اقتراض بأسعار تجارية.
و) بتاريخ  16أغسطس 2017م (الموافق  24ذي القعدة 1438هـ) ،وقعت المجموعة تسهيالت غير مضمونة وغير
ممولة مع بنك محلي بمبلغ  200مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة.
يترتب على التسهيالت تكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية وهي قابلة للتجديد على أساس سنوي وتم ترحيل
التسهيالت لمدة سنة أخرى وتاريخ انتهاء الصالحية الجديد هو  16أغسطس 2019م (الموافق  15ذو الحجة
1440هـ) .في  31ديسمبر 2018م ،استخدمت المجموعة مبلغ  117مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات
القائمة.
ز) بتاريخ  17يناير (الموافق  30ربيع اآلخر 1439هـ) ،وقعت المجموعة تسهيالت غير مضمونة وغير ممولة مع بنك
محلي بمبلغ  300مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .يحمل القرض
تكاليف اقتراض بأسعار تجارية ويجدد على أساس سنوي .في  31ديسمبر 2018م ،استخدمت المجموعة مبلغ 76
مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة.
ح) في  15نوفمبر 2018م ،أصدرت المجموعة صكو ًكا ثانوية خاصة غير مضمونة متوافقة مع الشريعة بمبلغ 503
مليون لاير سعودي بتاريخ استحقاق  15نوفمبر 2023م .يتم سداد أصل المبلغ المستحق على دفعة واحدة في تاريخ
االستحقاق .الصكوك محملة بتكلفة إقراض بأسعار تجارية.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .19مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي
وتشمل هذه اتفاقات اإليجار التمويلي مع شركة تبريد المنطقة المركزية (إيضاح ( 7أ) ( ))1وصندوق اإلنماء مكة
العقاري (إيضاح ( 7أ) ( .))2فيما يلي تفاصيل عقود اإليجار التمويلي كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 31ديسمبر
2018م
12,152,526
)(5,523,014
6,629,512
)(17,909
6,611,603

إجمالي مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي
أعباء تمويلية
صا :الجزء المتداول
ناق ً
الجزء غير المتداول
فيما يلي دفعات اإليجار بموجب عقود التمويل:
الحد األدنى لدفعات اإليجار
المستقبلية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م

 31ديسمبر
2017م
12,194,653
)(5,550,667
6,643,986
)(15,825
6,628,161

أعباء التمويل غير المطفأة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م

القيمة الحالية للحد األدنى
لمدفوعات اإليجار
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م

570,131
2,272,777
2,707,759
5,550,667

15,825
17,909
71,048
74,380
6,557,113 6,537,223
6,643,986 6,629,512

571,877
585,956
589,786
أقل من سنة واحدة
من سنة إلى خمس سنوات 2,269,445 2,343,825 2,343,825
2,681,692 9,264,872 9,218,915
أكثر من  5سنوات
5,523,014 12,194,653 12,152,526
 .20مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة بتنفيذ خطة مكافأة نهاية الخدمة غير ممول معتمد لموظفيها وفقًا لمتطلبات نظام العمل السعودي.
فيما يلي الحركة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م
12,296
15,209
مطلوبات المنافع المحددة في بداية السنة  /الفترة

مدرج ضمن الربح أو الخسارة

7,124
462
7,586

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد

ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

خسارة إعادة القياس:
 خسارة اكتوارية ناتجة عن: افتراضات مالية -تعديل بنا ًء على الخبرة

أخرى

منافع مدفوعة
مطلوبات ُمحولة
مطلوبات منافع محددة في نهاية السنة  /الفترة
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3,810
232
4,042

)(60
4,919
4,859

25
746
771

)(3,794
)(3,794
23,860

)(825
)(1,075
)(1,900
15,209

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .20مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تابع)
أ) االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية في تاريخ التقرير (معروضة كمتوسطات مرجحة):
 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

4.50
3.45

3.26
2.52

معدل الخصم ()%
نمو المرتبات المستقبلية ()%

كما في  31ديسمبر 2018م ،كانت مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة  5.08سنة ( 31ديسمبر 2017م:
 2.86سنة).
ب) تحليل الحساسية
إن التغييرات المحتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير إلى واحدة من االفتراضات االكتوارية ذات الصلة ،مع
االحتفاظ باالفتراضات األخرى ثابتة ،قد تؤثر على التزام االستحقاقات المحددة بالمبالغ المبينة أدناه:
 31ديسمبر 2018م
النقص
الزيادة
لاير سعودي لاير سعودي
معدل الخصم ( ٪1حركة)
نمو المرتبات المستقبلية ( ٪1حركة)

)(1,081
1,309

1,196
)(1,204

 .21المطلوبات غير المتداولة األخرى

شركة مكة لإلنشاء والتعمير (إيضاح ( 7هـ))
ضمان حسن التنفيذ مستحقة الدفع
تأمينات قابلة لالسترداد
أرباح مؤجلة من موجودات بموجب عقد بيع وإيجار تمويلي (إيضاح  7أ ())2
أخرى
 .22ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 31ديسمبر 2017م
النقص
الزيادة
لاير سعودي لاير سعودي
)(391
473

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

309,565
327,219
5,784
1,440,209
11,483
2,094,260

309,565
186,118
5,469
1,622,568
286
2,124,006

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

289,620
28,494
52,895
65,740
62,216
25,362
21,120

أرصدة مقاولين مستحقة
ضمان حسن التنفيذ مستحقة الدفع
مصروفات مستحقة ومخصصات أخرى
دفعات مقدمة من عمالء
ذمم دائنة
مستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح )31
مخصص التخفيض
أرباح مؤجلة من موجودات مباعة بموجب عقد بيع وإيجار تمويلي (إيضاح 7
183,130
(أ) ())2
458
ضريبة االستقطاع المستحقة
729,035

46

411
)(458

215,800
195,137
77,345
78,149
57,376
53,899
28,672
183,130
1,005
890,513

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .23الزكاة المستحقة
كاف متوفر فيما
خالل السنة الحالية ،لم تسجل المجموعة أي مخصص للزكاة حيث كان لدى المجموعة مخصص
ِّ
يتعلق بزكاة السنة.
فيما يلي مكونات الوعاء الزكوي:
 31ديسمبر
2018م
حقوق الملكية
المخصصات في بداية السنة والتسويات األخرى
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
أ
ب

الربح المعدّل
وعاء الزكاة
وعاء الزكاة (أ أو ب أيهما أكبر)
مخصص الزكاة المطلوب للسنة  /الفترة
مخصص متاح كما في نهاية السنة  /الفترة
الزكاة المستحقة خالل السنة  /الفترة

9,589,610
16,626,368
()26.991.846
()775.868
197.942
)(577,926
197.942
4.949
5,330
-

 31ديسمبر
2017م
7,315,428
11,409,819
)(18,567,494
157,753
)(567,329
)(409,576
)(409,576
5,330
-

تم تعديل بعض البنود وفقًا لنظام الزكاة وضريبة الدخل السعودي للوصول إلى الوعاء الزكوي.
موقف الربوط
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ربطا ً للفترة من  23رمضان 1427هـ إلى  30ذي الحجة 1430هـ
طالبت بزكاة بمبلغ  30.4مليون لاير سعودي .قدمت شركة جبل عمر للتطوير اعتراضا ً على ربط الهيئة وقدمت
ضمانا ً بنكيا ً بمبلغ  29.1مليون لاير سعودي .خالل سنة 2016م ،أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها بتخفيض
التزام الزكاة إلى  21.8مليون لاير سعودي .قدمت شركة جبل عمر للتطوير استئنافًا إلى ديوان المظالم ضد القرار
الذي صدر في غير صالحها إلى لجنة االستئناف العليا بشأن النقاط التي قيد االستئناف وفي انتظار قرار الهيئة.
خالل سنة 1435هـ ،أصدرت الهيئة ربط زكاة وضريبة استقطاع بمبلغ  26.8مليون لاير سعودي للسنوات المنتهية
في  30ذي الحجة 1431هـ حتى 1433هـ .قدمت شركة جبل عمر للتطوير استئنافًا ضد الهيئة مع تقديم ضمان
مصرفي بمبلغ  2.8مليون لاير سعودي وتتوقع صدور قرار في صالحها.
قامت المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في  30ذي الحجة 1434هـ حتى 1437هـ ،والفترات
المنتهية في  15رجب 1438هـ و  31ديسمبر 2017م وحصلت على شهادة زكاة مقيدة للسنوات المذكورة .لم تستكمل
بعد الهيئة مراجعة إقرارات الزكاة ولم تصدر أي ربط للسنوات المذكورة .باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،قدمت المجموعة
إقرارا معدالً خالل سنة 2017م للسنوات من 1434هـ حتى 1436هـ ،والذي أقرته الهيئة ،وال تزال المجموعة في
ً
انتظار صدور الربط.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .24اإليرادات

بيع عقارات للتطوير والبيع (انظر إيضاح (أ) و (ب) أدناه)
المركز التجاري
إيرادات فنادق
 تشغيلي إيجار تشغيليإجمالي اإليرادات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م

للفترة من 13
أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر
2017م

1,209,291
129,805

81,293

580,456
43,092
1,962,644

461,723
25,811
568,827

أ) خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قامت المجموعة ببيع  90وحدة سكنية ("الوحدات") إلى صندوق
البالد مكة للضيافة ("الصندوق") مقابل  1.1مليار لاير سعودي ،بعد خصم العوض المتغير كما هو منصوص
عليه في االتفاقية وتم حسابها على أساس أفضل تقدير اإلدارة.
ب) خالل السنة ،نفذت المجموعة اتفاقيات بيع فيما يتعلق بوحدات سكنية في المرحلة الثالثة بموجب ترتيبات البيع على
الخارطة ("البيع على الخارطة") بقيمة إجمالية تبلغ  182مليون لاير سعودي .بنا ًء على طريقة المدخالت (النسبة
المئوية لالنتهاء) قامت المجموعة باالعتراف باإليرادات ،فيما يتعلق بالبيع على الخارطة ،بقيمة  122مليون لاير
سعودي بعد خصم العوض المتغير استنادًا إلى أفضل تقدير لإلدارة.
 .25تكلفة اإليرادات
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م
بيع عقارات للتطوير والبيع
المركز التجاري
تكلفة فنادق
 تشغيلي إيجار تشغيليمصروفات أخرى
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للفترة من 13
أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر
2017م

508,289
51,724

70,078

530,957
68,153
5,684
1,164,807

454,643
27,365
5,631
557,717

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .26المصروفات العمومية واإلدارية
للفترة من 13
للسنة المنتهية في أبريل  2017إلى
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م
109,035
62,955
15,883
9,224
4,747
1,411
15,115
218,370

تكاليف موظفين ومصروفات سفر
إيجارات عقود إيجار تشغيلي ومصروفات المقرات
اتعاب مهنية واستشارية
االستهالك واإلطفاء (إيضاح  7 ،6و )11
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
ضرائب استقطاع
مصروفات ما قبل افتتاح الفنادق
أخرى

80,440
43,240
17,809
9,842
773
408
11,552
12,574
176,638

 .27إيرادات أخرى ،بالصافي
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م
دخل استثمارات مرابحة
إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إطفاء أرباح مؤجلة من بيع موجودات بموجب عقد بيع وإعادة إيجار تمويلي
(مصروفات)  /إيرادات أخرى

16,231
91,556
183,230
)(13,836
277,181

للفترة من 13
أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر
2017م
3,656
26,606
4,047
34,309

 .28أتعاب تمويلية
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م
553,247
68,668
621,915

عقود إيجار تمويلي (إيضاح (أ) أدناه)
قروض وسلف (اإليضاح (ب) أدناه)
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للفترة من 13
أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر
2017م
87,791
347,346
435,137

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .28أتعاب تمويلية (تابع)
أ) تتضمن أعباء اإليجار التمويلي مبلغ  540مليون لاير سعودي (2017م 78 :مليون لاير سعودي) تتعلق بالبيع
وإعادة التأجير التمويلي لألصول (إيضاح  7أ (.))2
ب) هذا البند بمبلغ ال شيء (2017م 185.7 :مليون لاير سعودي) يمثل أعباء تمويل مؤجلة غير مطفأة تم تحميلها
عند تسوية قرض طويل األجل في السنة السابقة .ويتضمن أيضًا مبلغ  68مليون لاير سعودي (2017م1.56 :
مليون لاير سعودي) كتكلفة تمويل تتعلق بمنتجات بنكية تقليدية.
 .29ربحية ( /خسارة) السهم
تم احتساب ربحية ( /خسارة) السهم األساسية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م وللفترة المنتهية في  31ديسمبر
2017م بقسمة ربحية ( /خسارة) للسنة  /الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على عدد األسهم القائمة خالل هذه
الفترات .بما أنه ال يوجد ربحية مخفضة لألسهم القائمة ،فإن الربحية ( /الخسائر) المخفضة للسهم متماثلة.
يتم احتساب ربحية ( /خسائر) السهم كما يلي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م

للفترة من 13
أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر
2017م

ربح ( /خسارة) السنة  /الفترة العائد إلى مساهمي الشركة

193,779

)(600,960

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

929,400

929,400

ربح ( /خسارة) السهم (لاير سعودي) – األساسية والمخفضة

0.21

)(0.65
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .30الحصص غير المسيطرة
يلخص الجدول التالي المعلومات التي تتعلق بكل شركة تابعة من المجموعة والتي لديها حقوق ملكية غير مسيطرة
جوهرية فيها قبل أي استبعاد للتعامالت بين شركات المجموعة.
 31ديسمبر 2018م
وارفات
نسبة حقوق الملكية غير
المسيطرة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

10%
20,289
)(1,442
18,847

ساحات
40%
10,123
)(3,086
7,037

استبعاد التعامالت
بين شركات
المجموعة

-

اإلجمالي

30,412
)(4,528
25,884

صافي الموجودات العائدة
إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة

1,885

2,815

-

4,700

إجمالي الدخل الشامل

3,847

2,076

-

-

إجمالي الدخل الشامل
المخصص لحقوق الملكية
غير المسيطرة

385

830

 31ديسمبر 2017م
وارفات

ساحات

نسبة حقوق الملكية غير
المسيطرة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

-

صافي الموجودات العائدة
إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة

-

إجمالي الخسارة الشاملة
المخصصة لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

)(38

خسارة مخصصة لحقوق
الملكية غير المسيطرة

-

)(15

40٪
3,000
)(38
2,962

1,185

-

1,215

استبعاد التعامالت
بين شركات
المجموعة

-

-

-

اإلجمالي

3,000
)(38
2,962

1,185

)(15

ال توجد أرقام مقارنة لحقوق الملكية غير المسيطرة في وارفات ألن هذه الشركة التابعة تم دمجها خالل الفترة المنتهية
في  31ديسمبر 2018م.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .31أطراف ذات عالقة
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 السنة  /الفترة واألرصدة المتعلقة بها كما في
نهاية السنة  /الفترة:
للفترة من 13
أبريل 2017
إلى 31ديسمبر
2017م

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م

الطرف ذو العالقة

طبيعة المعاملة

بنك البالد  -شركة شقيقة

 -تكلفة تمويل قرض من بنك محلي

48,442

27,412

29,021
540,000
91,556

6,000,000
1,000,000
78,000
-

موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومنافع

8.277

10.357

مجلس اإلدارة

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة (إيضاح )26

4.747

773

مصنع الطازج للصناعات
الغذائية  -شركة شقيقة

إيرادات من تأجير محالت تجارية

5,965

4,061

أرثر جاليري – شركة شقيقة

مشتريات لوحات

-

1,124

105,396
4,057
6,679

68,474
2,907
1,104

أتعاب استشارات بيع وحدات سكنية (( 24أ))
البالد كابيتال شركة شقيقة
صندوق اإلنماء مكة العقاري  - -بيع وإعادة استئجار عقارات (إيضاح ( 7أ) ())2
 اشتراك وحدات في الصندوق (إيضاح ( 7أ) ())2شركة شقيقة
 أعباء إيجار تمويلي (إيضاح )28 -إيرادات توزيعات أرباح (إيضاح )27

شركة تبريد المنطقة المركزية  - -مدفوعات إيرادات عقود إيجار تمويلي (إيضاح ( 7أ) ())1
 إيرادات إيجاراتشركة زميلة
 أتعاب امتياز بنسبة %7صندوق البالد مكة للضيافة -
شركة شقيقة

 إيرادات عقود إيجار تشغيلي بيع وحدات سكنية (إيضاح ( 24أ)) -اشتراك وحدات في الصندوق

الشركة المتقدمة لالتصاالت
واألنظمة اإللكترونية المحدودة
شركة شقيقة
شركة اتش اس بي سي
لالستثمار – شركة شقيقة

توريد واختبار وصيانة شبكات جي اس ام داخلية

52.139
1.105.573
220.000

33,889
-

4,437

خدمات وكالة
395
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .31األطراف ذات العالقة (تابع)
فيما يلي األرصدة الناتجة من المعامالت أعاله:
 31ديسمبر
2018م

أ) المستحق من أطراف ذات عالقة:
صندوق اإلنماء مكة العقاري
مصنع الطازج للصناعات الغذائية
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
اإلجمالي

110,000
1,088
45,894
156,982
12,528
169,510

 31ديسمبر
2017م
110,000
2,713
112,713
17,830
130,543

ب) المستحق إلى أطراف ذات عالقة:
 31ديسمبر
2018م
شركة تبريد المنطقة المركزية
صندوق البالد مكة للضيافة
أرثر جاليري
مزارع فقيه للدواجن

تم تبويبه تحت بند ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مجموعة مكة لإلنشاء والتعمير  -تم تبويبه تحت بند مطلوبات غير متداولة أخرى
قرض من بنك البالد – تم تبويبه تحت بند قروض وسلف
اإلجمالي

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

 31ديسمبر
2017م
18,208
33,889
1,124
678
53,899
309,565
842,000
1,205,464

يمثل المبلغ المستحق إلى شركة مكة لإلنشاء والتعمير النقد المدفوع من قبلهم مقابل األسهم النقدية المصدرة لقاء
األراضي التي لم يقم مالكها بتقديم صكوكهم الشرعية والنظامية .تمت تسوية المبلغ المدفوع إلى شركة مكة لإلنشاء
والتعمير خالل السنة المنتهية في  30ذي الحجة 1436هـ والبالغ  50مليون لاير سعودي مقابل االلتزام المسجل
خالل السنة 1437هـ.
 .32االرتباطات وااللتزامات المحتملة
أ) كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت االلتزامات التعاقدية القائمة  3,216مليون لاير سعودي فيما يتعلق بتطوير
المشروع ( 31ديسمبر 2017م 3,323 :مليون لاير سعودي).
ب) التزامات اإليجار التشغيلي ليست جوهرية.
ج) كما في  31ديسمبر 2018م ،لدى المجموعة ضمان بنكي غير قابل لالسترداد من أحد البنوك المحلية بمبلغ 74
مليون لاير سعودي (إيضاح  7أ ( ))1وقد قامت بإصدار طلب غير مشروط بقيمة  75مليون لاير سعودي
ألغراض بيع العقد.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .33التقارير القطاعية

أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها .تقدم هذه األقسام
منتجات و/أو خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل .يبين الجدول التالي ملخصا ً لعمليات كل قطاع:
القطاعات

العمليات

تشغيل الفنادق

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

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.

للسنة من  1يناير 2018م إلى  31ديسمبر 2018م
تشغيل الفنادق

المراكز
التجارية

عقارات تحت
اإلنشاء

عقارات للتطوير
والبيع

المركز الرئيسي
للشركة

اإلجمالي

بنود قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م:
موجودات متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات غير متداولة
أخرى  -صافي
المطلوبات

210,828
8.034.145
1,764,743

55,659
483
2.890.001

1,560,181
-

7.326.101
2,999,052

1,665,165
25.560
-

3.491.833
15.386.289
7,653,796

4,733,100

3,047,289

30,739

9,064,556

2.005.522
1,878,526

2.005.522
18.754.210

بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م
1,209,401
129,805
623,438
إيرادات من العمليات
إجمالي (الخسارة)/الدخل
701,112
)(65,059) (197,926
الشامل
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-

-

1,962,644

-

)(247,992

190,135

شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .33التقارير القطاعية (تابع)

للفترة من  13أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م
تشغيل الفنادق

عقارات
للتطوير
والبيع

مراكز تجارية

عقارات تحت
اإلنشاء

المركز
الرئيسي
للشركة

اإلجمالي

بنود قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2017م:
موجودات متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات غير متداولة
أخرى  -صافي
المطلوبات

63,875
11,127,081
-

47,337
586
2,413,117

313,864
-

7,465,548
2,694,957

1,282,674
16,325
-

1,707,750
18,609,540
5,108,074

4,791,413

1,845
3,140,742

47,929

10,013,657

2,161,486
5,359

2,163,331
17,999,100

بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة من  13أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر 2017م:
إيرادات من العمليات
إجمالي الخسارة الشاملة

487,534
)(376,448

81,293
)(15,103

-

-

)(210,195

568,827
)(601,746

 .34األدوات المالية  -القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أ) التصنيف والقيم العادلة
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل قيمتها
العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت
تقديرا معقوالً للقيمة العادلة.
القيمة الدفترية تمثل
ً
المستوى 1
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

-

المستوى 3
المستوى 2
220,000
1,000,000
(2017م 1,000,000 :لاير سعودي) (2017م :ال شيء).

تتمثل االستثمارات المصنفة تحت المستوى  3من تسلسل القيمة العادلة في وحدات صندوق عقاري تم تحديد القيمة العادلة
لها باستخدام اإلفصاح الخاص بصافي القيمة العادلة في القوائم المالية المنشورة للصندوق العقاري .وتدرك اإلدارة أن صافي
سا باستخدام القيمة العادلة للعقارات ،والتي يتم تحديدها بواسطة طرف ثالث مستقل من خالل
قيمة األصول يتم اشتقاقه أسا ً
تطبيق تقنيات التقييم المناسبة واستخدام االفتراضات التي تعتبر معقولة في الظروف المحيطة بالعقارات المعنية.
كما في تاريخ التقرير ،ترى اإلدارة أنه ،في مقابل المدة وسعر الفائدة (متى انطبق ذلك) ،فإن القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات المالية للمجموعة (فيما عدا االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة) تقارب قيمها
العادلة.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .34األدوات المالية  -القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تابع)
ب) إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت
األجنبية والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز
برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة
على األداء المالي للمجموعة.
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا ً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بعملية التحديد
والتقييم والتحوط للمخاطر المالية .يتمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية ومخاطر
سعر الفائدة على التسهيالت االئتمانية التي تقدمها المجموعة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليها .إن اللجنة التنفيذية
مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة.
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل اللجنة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة
المجموعة.
تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر ،وتراجع مدي كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة أحد األطراف المقابلة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية
للطرف اآلخر .تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل الدخول في
معامالت باإلضافة إلى مراقبة أي تعرضات قائمة بشكل دوري لضمان التسوية في الوقت المحدد .وكما في تاريخ
التقرير ،فإن أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان يتمثل في القيم الدفترية لموجوداته المالية الفردية مثل الذمم
المدينة التجارية  /الذمم المدينة واألرصدة البنكية.
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة.
يتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق النظر بعناية في أسعار الفائدة السائدة والمتوقعة في السوق في وقت تنفيذ
ترتيبات االئتمان وكذلك استخدام أدوات التحوط المناسبة عند الحاجة .كما في تاريخ التقرير ،ستؤدي زيادة أو نقصان
 10نقاط أساس في أسعار الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة سيؤدي الى نقص  /زيادة األرباح قبل الزكاة
للسنة بمقدار  8.9مليون لاير سعودي (2017م 7.8 :مليون لاير سعودي).
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
تتعرض المجموعة لتقلب أسعار صرف العمالت األجنبية خالل الممارسة العادية ألعمالها التجارية .لم تقم المجموعة
بتعامالت جوهرية بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .ونظرا ً الرتباط اللاير السعودي
بالدوالر األمريكي فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر عمالت هامة.
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء
بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة
تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى توافر التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات
المستقبلية.
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شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .34األدوات المالية  -القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تابع)
ب) إدارة المخاطر المالية (تابع)
يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية غير المفصح عنها المتبقية للمطلوبات المالية كما في تاريخ التقرير:
مجمل القيمة
المخفضة
مطلوبات مالية
قروض وسلف
ذمم وحسابات دائنة أخرى
مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي
مطلوبات غير متداولة أخرى
أخرى
الرصيد في  31ديسمبر 2018م
قروض وسلف
ذمم وحسابات دائنة أخرى
مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي
مطلوبات غير متداولة أخرى
أخرى
الرصيد في  31ديسمبر2017م

التدفقات النقدية التعاقدية
من سنة إلى
 5سنوات
سنة أو أقل

أكثر من  5سنوات

11,698,710
545,906
12,152,526
654,051
29,190
25,080,383

4,092,765
545,906
589,786
5,330
5,233,787

2,992,708
2,343,825
654,051
23,860
6,014,444

4,613,237
9,218,915
13,832,152

10,499,759
707,382
12,194,652
501,438
20,540
23,923,771

567,878
707,382
585,956
5,330
1,866,546

5,609,854
2,343,825
501,438
15,210
8,470,327

4,322,027
9,264,871
13,586,898

 .35أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض مبالغ الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.
 .36اعتماد القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16فبراير ،2019
الموافق ( 11جمادى اآلخرة  1440هـ ).
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