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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١المیالدیة) إلى م (بدایة الفترة٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

معلومات عامة.١
لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة  ً شركة جبل عمر للتطویر ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست وفقا

القرار . وقد صدر )ھـ١٤٢٧رمضان ٢٥(الموافق م٢٠٠٦أكتوبر ١٨بتاریخ٦٣بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/
ھـ). الشركة مسجلة ١٤٢٨شوال ١٦م (الموافق٢٠٠٧أكتوبر ٢٨ق بإعالن تأسیس الشركة بتاریخ/٢٥٣الوزاري رقم 

ھـ) في مدینة مكة ١٤٢٨ذي القعدة ١٥م (الموافق٢٠٠٧نوفمبر ٢٥بتاریخ٤٠٣١٠٥١٨٣٨بموجب السجل التجاري رقم 
المكرمة. 

منطقة جبل عمر المجاورة للحرم المكي من الناحیة الغربیة وتطویرھا إلى قطع یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في امتالك 
لغرض إدارتھا واستثمارھا وبیعھا وتأجیرھا لصالح الشركة والقیام بجمیع األعمال الالزمة لإلنشاء والصیانة وإدارة أراضي

ادق.معدات وأثاث الفنادق وتشغیل الفنوھدم ومسح وتأثیث الفنادق والمرافق التجاریة وسكن الموظفین واستیراد وتصدیر
٣١یتضمن مشروع الشركة ("المشروع") سبعة مراحل، في كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج. ال زالت الشركة حتى 

تستكمل تطویر المشروع، حیث أكملت الشركة أعمال الھدم وترحیل المخلفات وتسویة السطح والقطع م٢٠١٧دیسمبر 
بتجھیز البنیة التحتیة والطرق والجسور واألنفاق وممرات المشاة وأعمال الكھرباء الصخري للمشروع،  ً وتقوم الشركة حالیا

، وما زال العمل مستمرا في إنشاء المباني وأعمال اإلنشاء األخرى. هایوالم
ضمن اآلثار، حیث تتبموجب خطابات الھیئة العامة للسیاحة وأنشطة الضیافةلدى الشركة سجالت تجاریة فرعیة لممارسة 

القوائم المالیة الموحدة نتائج األنشطة التشغیلیة لھذه الفنادق:

فندق ، وةأجنحة ھیلتون مكوقعّت الشركة اتفاقیة بیع مشروطة لتبیع بموجبھا فنادقھا الثالثة ومن ثم تعید استئجارھا وھي 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١) حول ھذه القوائم المالیة الموحدة. كما في ١٧كما تم بیانھ في اإلیضاح (فندق كونراد، وریجنسيحیاة

تم استیفاء جمیع الشروط المتأصلة في اتفاقیة البیع. وبالتالي فإن معاملة البیع اكتملت خالل الفترة.
إلى اإلعالن الصادر على موقع تداول بتاریخ  ھـ) وقعّت الشركة ١٤٣٨رمضان ١٦م (الموافق ٢٠١٧ونیو ی١١إضافةً

سنة مقابل مبلغ ١٥ھـ) لفترة ١٤٣٨رمضان ١٤م (الموافق ٢٠١٧یونیو ٩اتفاقیة إیجار تشغیلي مع طرف ثالث بتاریخ 
الفندق لملیون لایر سعودي لفندق واحد من فنادقھا وھو ماریوت مكة. بموجب ھذه االتفاقیة یقوم الطرف الثالث بتشغی٥٠٠
ملیون لایر سعودي عن ٣١سنة األولى ومبلغ ١٤ملیون لایر سعودي عن الـ ٣٣،٥سنة ودفع إیجار سنوي بمبلغ ١٥لفترة 

السنة الخامسة عشرة فقط. 
بـ "المجموعة"). لدى ً لشركة اتشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم معا

م. تأسست المجموعة في المملكة العربیة السعودیة.٢٠١٧دیسمبر ٣١الشركات التابعة التالیة كما في 

م، ال تزال اإلجراءات النظامیة لتأسیس شركة وارفات للضیافة قید التنفیذ. إن موجودات ٢٠١٧دیسمبر ٣١* كما في 
ومطلوبات ونتائج عملیات الشركات التابعة غیر جوھریة وبالتالي لم یتم اإلفصاح عنھا بشكل مستقل.

تاریخ السجلرقم السجل    بدایة التشغیل الفندق
رقم خطاب الھیئة 

العامة للسیاحة 
واآلثار

تاریخ خطاب الھیئة العامة 
للسیاحة واآلثار

ھـ١٤٣٤ربیع الثاني ٥٨٨٧/٣٤٢٢أ ت م/ ھـ١٤٣٤رجب ٤٠٣١٠٧٧٠٨١١٥ھـ١٤٣٥رمضان ٤أجنحة ھیلتون مكة
ھـ١٤٣٥جمادى األولى ٨٣٣٢/٣٥١٦أ ت م/ ھـ١٤٣٥رجب ٤٠٣١٠٨٥٠٨٨٨ھـ١٤٣٦رمضان٥ماریوت مكة
ھـ١٤٣٥رجب ٨٩٥٧٢٦ھـ١٤٣٥ذو القعدة ٤٠٣١٠٨٧٥٤٧١٤ھـ١٤٣٦رمضان٥حیاة ریجنسي

ھـ١٤٣٦جمادى األولى ٩٣٤٧٢٥ھـ١٤٣٦رجب ٤٠٣١٠٩١٦٣٦١٠ھـ١٤٣٧شعبان٢٥كونراد
ھـ١٤٣٧شوال ١٦٤٧٤١٤ھـ١٤٣٧ذو القعدة ٤٠٣١٠٩٧١٧٤٧ھـ١٤٣٨رجب ٣للمؤتمراتھیلتون 

األنشطةنھایة السنة المالیةنسبة الملكیةتاریخ السجلرقم السجلاسم الشركة
شركة شامخات لالستثمار والتطویر

(" ساحات")شركة ساحات إلدارة المرافق

شركة وارفات للضیافة (تحت التأسیس)*

٤٠٣٠٥٩٤٦٠٢

٤٠٣١٢١٠٤٩٩

٤٠٣٠٢٩٨٥٦٩

ھـ ١٤٣٩محرم ١٩
م)٢٠١٧أكتوبر ٩(
ھـ ١٤٣٩صفر ٢
م)٢٠١٧أكتوبر ٢٢(

ھـ ١٤٣٩ربیع الثاني ١٤
م)٢٠١٨ینایر ١(

١٠٠%

٦٠%

٩٠%

دیسمبر٣١

دیسمبر٣١

دیسمبر٣١

خدمات االستثمار والتطویر 
العقاريفي القطاع 

خدمات عقاریة 

خدمات ضیافة
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(تتمة)المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)معلومات عامة.١
التغیرات لنھایة السنة المالیة

ھـ) تغییر السنة ١٤٣٨جمادى اآلخرة ٢٤م (الموافق ٢٠١٧مارس ٢٣قرر المساھمون بالشركة في اجتماعھم بتاریخ 
دیسمبر كل سنة. تم اكمال اإلجراءات النظامیة بھذا الخصوص ٣١للشركة من الھجري إلى المیالدي لتنتھي في المالیة

ھـ). وبالتالي قامت الشركة بإعداد القوائم المالیة ١٤٣٨رجب ١٥م (الموافق ٢٠١٧ابریل ١٢لتغییر السنة المالیة وذلك في 
ھـ) والتي تمثل ١٤٣٨رجب ١٥ھـ إلى ١٤٣٨محرم ١م (الموافق ٢٠١٧ابریل ١٢م إلى ٢٠١٦اكتوبر ٢عن الفترة من 

آخر مجموعة من القوائم المالیة للفترة المالیة الھجریة للشركة. وبحسب النظام األساسي المعدل للشركة فإن الفترة المیالدیة 
م.٢٠١٧دیسمبر ٣١م وانتھت في ٢٠١٧ابریل ١٣األولى بدأت من 

أساس اإلعداد.٢
یان االلتزامب١-٢
ُ ًالموحدة المرفقة عدت القوائم المالیة أ لمعاییر االمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وللمعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقا
ھذه ھي القوائم المالیة الموحدة األولى للمجموعة . الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینعن الصادرة خرى األصدارات اإلو

ًالتي أعدت  ة للمحاسبین الھیئة السعودیقبل المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة منللمعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقا
. لقانونیینیة للمحاسبین االھیئة السعودعن الصادرة خرى األصدارات اإللمعاییر وافي المملكة العربیة السعودیة والقانونیین

ألول مرة" المعتمد في المعاییر الدولیة للتقریر المالي ) "تطبیق ١(رقمالمعیار الدولي للتقریر الماليوبالتالي تم تطبیق 
المعاییر الدولیة للتقریر المالي لمزید من المعلومات بخصوص تطبیق )٦رقم (المملكة العربیة السعودیة. انظر اإلیضاح 

.المجموعةمرة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة من قبل ألول 

) نتج عنھ فترة تقریر أقصر وفترات مقارنة ١إن قرار الشركة لتغییر السنة المالیة من ھجریة إلى میالدیة (انظر اإلیضاح 
المعروضة في قائمة الربح أو م ٢٠١٧ابریل ١٢م إلى ٢٠١٦أكتوبر ٢مقابلة. وبالتالي فإن معلومات المقارنة للفترة من 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لیست بالكلیة للمقارنة.

أساس القیاس٢-٢
اء البنود التالیة باستثنتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي 

:كل تقریر ماليل في تاریخ والتي یتم قیاسھا على أساس بدی
أسس القیاسدوالبن

تكالیف البیع ـ أیھما أدنى.موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع ً القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصا
).٢١اللتزام المنافع المحددة (انظر اإلیضاح الحالیةالقیمة مخصصات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

بھا بالقیمة العادلة من خالل استثمارات محتفظ
الربح أو الخسارة

على أساس القیمة العادلة.

عملة التشغیل والعرض٣-٢
إن جمیع المبالغ الواردة ھي. للمجموعةباللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة للشركةتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة 

باللایر السعودي ما لم یرد خالف ذلك.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)أساس اإلعداد.٢

أساس التوحید٤-٢
الشركات التابعة

لھا حقوق أو عوائد متنوعة الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة عندما یكون 
من مشاركتھا في المنشأة ولدیھا القدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل السیطرة على الشركة الُمستثمر بھا. وعلى وجھ 

التحدید تسیطر المجموعة على الشركة التي تستثمر بھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة ما یلي:
على الشركة المستثمر · بھا (مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة لشركة نفوذاً

المستثمر بھا)
حق في الحصول على العوائد المختلفة من مشاركتھا الشركة التي تستثمر بھا ·
قدرة على استخدام نفوذھا على الشركة المستثمر بھا للتأثیر على عوائدھا·

للشركات التابعة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ االقتناء أو الدمج باعتباره تاریخ حصول المجموعة تُدرج القوائم المالیة 
على السیطرة واالستمرار في توحیدھا إلى حین توقف ھذه السیطرة. تعد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس فترة التقریر 

خدام سیاسات محاسبیة متوافقة.المالي التي تُعد عنھا المجموعة قوائمھا باست
ون سیطرة. ولتعزیز ھذا االفتراض وعندما یكیؤدي إلى تحقیقبشكل عام، ھناك افتراض بأن امتالك غالبیة حقوق التصویت 

جمیع تأخذ في االعتبارللمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مشابھة على الشركة الُمستثمر بھا، فإن المجموعة 
:، وھذا یتضمنالشركة الُمستثمر بھاما إذا كان لدى المجموعة سیطرة أم ال على تقییم عندق والظروف ذات الصلة الحقائ

في الشركة الُمستثمر بھا.أصحاب حقوق التصویتمع بقیة أو الترتیبات التعاقدیة الترتیب التعاقدي ·
الترتیبات التعاقدیة األخرى.منالحقوق الناشئة ·
.في التصویت وحقوق التصویت المحتملةحقوق المجموعة·

تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى استمراریة سیطرتھا على الشركة التي تستثمر بھا إذا ما أشارت الحقائق والظروف أن ھناك 
من تاریخ سیطرة المجمو ة على عتغیرات لعنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة اعتباراً

الشركة التابعة وتستمر حتى زوال سیطرة المجموعة على الشركة التابعة. یتم ضم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ استحواذ المجموعة 

ان المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة. على السیطرة وحتى تاریخ فقد

و الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر مع حملة األسھم في الشركة األم للمجموعة أالربحیتم الربط ما بین 
والحصص غیر المسیطرة حتى لو أن ھذا الربط قد یؤدي إلى رصید عجز في الحصص غیر المسیطرة. 

مسیطرةالحصص غیر ال
تُقاس الحصص غیر المسیطرة بمقدار حصة الشركة في صافي موجودات المنشأة الُمستثمر بھا في تاریخ االقتناء. یتم احتساب 

التغیرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة.

فقدان السیطرة
المجموعة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعامالت حقوق ملكیة. عندما تفقد یتم احتساب التغیر في ملكیة حصة 

المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، تقوم بإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي حصص 
خسارة ناتج في قائمة الربح أو الخسارة غیر مسیطرة ذات عالقة ومكونات حقوق ملكیة أخرى. یتم تسجیل أي مكسب أو

والدخل الشامل اآلخر الموحدة. یتم قیاس أي حصة متبقیة في الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.

معامالت یتم استبعادھا عند التوحید
غیر محققة متعلقة بمعامالت ناتجة عن یتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إیرادات أو مصروفات أو تدفقات نقدیة 

ا ستثمر بھالشركات الُمتعامالت بین أعضاء المجموعة. یتم استبعاد المكاسب غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع 
بعاد الخسائر . یتم استالشركة الُمستثمر بھامقابل االستثمار بمقدار حصة المجموعة في والُمحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة

اض القیمة.دلیل على انخفعدم وجودغیر المحققة بنفس الطریقة التي تُستبعد بھا المكاسب غیر المحققة، ولكن فقط بمقدار 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

كام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألح.٣
لوبات والمطالموجودات أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ وضعیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة 

حكام یتم تقییم األ. المحتملة في تاریخ التقریر الماليوالمصروفات المصرح عنھا واإلفصاح عن المطلوبات واإلیرادات 
عتقد أنھا یُوالتقدیرات باستمرار على ضوء الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي 

السائدة. معقولة في ظل الظروف 

. یتم فحص التقدیراتتقوم المجموعة بوضع األحكام والتقدیرات بخصوص المستقبل. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك 
التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصفة مستمرة. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات في الفترات المستقبلیة، إال أن عدم 
على القیمة الدفتریة للموجودات  ً جوھریا التیقن بخصوص ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً

التي قد تتأثر في الفترات المستقبلیة.أو المطلوبات 

األحكام 
:لمجموعةلفیما یلي األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة 

التقدیرات واالفتراضات
عقود اإلیجار منیراداتاإلتحقق 

وافزح. یتم إدراج ال مدة العقدكإیرادات على أساس القسط الثابت طواالستثماریةتدرج اإلیجارات الناتجة من العقارات 
اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي إیرادات التأجیر طوال مدة عقد اإلیجار. 

تصنیف االستثمارات العقاریة
استثمارات ") ٤٠(رقم المحاسبة الدوليمعیار بموجب كاستثمار عقاريبتحدید ما إذا كان العقار مؤھالًالمجموعةتقوم 

تدفقات نقدیة بشكل كبیر ومستقل عن یدرباالعتبار ما إذا كان العقار المجموعة مثل ھذا الحكم، تأخذ اتخاذ. عند "عقاریة
المملوكة للمجموعة یجب أن یتم تصنیفھا كممتلكات ومعدات دق اأن الفنالمجموعة . قررت للمجموعةالموجودات األخرى 

تشغیل ھذه الموجوداتبد َ عن تصنیفھا كاستثمارات عقاریة لكون المجموعة تتولى أیضا . الً

كمؤجرالمجموعة-تشغیلي الیجار اإلالتزامات عقود 
روط على تقییم شبناًءالمجموعة ـ عقود إیجار تجاریة على محفظتھا لالستثمارات العقاریة. حددتتقوم المجموعة بإبرام 

قود إیجار كعوبالتالي یتم المحاسبة عنھالھذه العقارات الجوھریة احتفاظھا بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة ـ وأحكام الترتیب
تشغیلي.

المجموعة كمستأجر–تصنیف عقود اإلیجار 
على تقییم شروط  علقة كافة المخاطر والمنافع المتوأحكام االتفاقیات، إذا ما كانت تمتلك بشكل جوھري تحدد المجموعة بناًء

تنتقل بشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة ابموجبھالموجودات التي د إیجار ویتم تصنیف عقالموجودات. بملكیة 
.كعقد إیجار تمویليالمجموعة بملكیة المأجور إلى 

المنافع المحددةبرامج
المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات اكتواریة. یتضمن التقییم االكتواري وضع برامجیتم تحدید تكلفة 

تاالعدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدالت الخصم وزیاد
فإن جة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وطبیعتھ طویلة األجل،الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات وحركة التوظیف. ونتی

تاریخ ل كالتزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات في 
دل الخصم . عند تحدید معستقبلیةوزیادات الرواتب الم. إن معیار القیاس األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصمتقریر مالي

معدالت تستند الزیادة المستقبلیة للرواتب علىعالیة الجودة. شركاتالمالئم، تعتبر اإلدارة أن عوائد السوق تستند إلى سندات
ول یستند معدل الوفیات إلى جداالتضخم المتوقعة في المستقبل واألقدمیة والترقیات والعرض والطلب في سوق العمل. 

.السكانیةاستجابة للتغیرات على فتراتبالدول المعنیة. قد تتغیر جداول الوفیات ةوالخاصةفیات المتاحالو
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة .٣

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)

االخرىوالذمم المدینة انخفاض قیمة الذمم المدینة 
لب من . وھذا یتطخرىاألوالذمم المدینة قیمة الذمم المدینة تطبق المجموعة نموذج خسائر االئتمان المتوقعة لتحدید انخفاض 

استقراء المستقبل أثناء قیامھا بحساب احتمالیة التعثر.المجموعة األخذ في االعتبار بعض التقدیرات لعوامل 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
. یةجمیع الموجودات غیر المالبتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرات على انخفاض قیمة ماليكل تقریرتاریخالمجموعة في تقوم 

ریة.مكانیة استرداد القیم الدفتإحال وجود مؤشرات على عدم المالیة لتحدید انخفاض القیمة في غیر یتم اختبار الموجودات 

المحققةل أو الوحدة من األصالمتوقعة التدفقات النقدیة المستقبلیة بتقدیراإلدارةعندما یتم احتساب القیمة قید االستعمال، تقوم 
التدفقات النقدیة.لتلكللنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة 

واالستثمارات العقاریةوالموجودات غیر الملموسةاألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات
حساب لالموجودات غیر الملموسة واالستثمارات العقاریةاألعمار اإلنتاجیة التقدیریة للممتلكات والمعدات والمجموعة تحدد 

التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فیھا استعمال األصل والتلف الطبیعي. تقوم . یتم تحدید ھذا واالطفاءاالستھالك
للتأكد من توافق طریقة ومدة االستھالك مع النموذج واالطفاءاإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة االستھالك ً دوریا

الموجودات. ھذه المتوقع للمنافع االقتصادیة من 

ة العادلة لألدوات المالیةقیاس القیم
لى عالموحدة عند عدم إمكانیة قیاس القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي 

أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام طرق التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات 
النقدیة المخصومة. یتم أخذ المدخالت إلى ھذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال یكون 

مدخالت على االعتبارات الخاصة بالالتقدیراتلتحدید القیم العادلة. تشتمل الحكممر یتطلب إبداء درجة من ذلك مجدیاً، فإن األ
مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار.

المتقادممخصص المخزون 
على الخبرة التاریخیة والحركة المالمتقادمتحدد المجموعة مخصصھا للمخزون  توقعة على المخزون وأعمار المخزون بناًء

والحالة الراھنة للمخزون والتوقعات الحالیة والمستقبلیة فیما یتعلق باالستھالك والمبیعات. تتضمن االفتراضات التي یستند 
ة ماالستھالك والمبیعات المستقبلیة والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزالمتقادمعلیھا مخصص المخزون 

لمساندة االستھالك والمبیعات المستقبلیة. قد یتغیر تقدیر مخصص المجموعة للمخزون التالف وبشكل جوھري من فترة إلى 
أخرى بحسب التغیرات التي تطرأ على االستھالك والمبیعات لتلك المنتجات.

مبدأ االستمراریة
بتقییم قدرتھا على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة وتوصلت إلى أن لدیھا الموارد لالستمرار المجموعة قامت إدارة 

لذلك، لیست اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل من الشك أعمالھافي  في المستقبل المنظور. إضافةً
في إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.على االستمرار. وبالتالي، تم االستمرارالمجموعة حول قدرة 



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-١٧-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
قائمة المركز الماليالموحدة والمالیة قوائمھافي إعداد من قبل المجموعة ھا تم تطبیقالتالیة الھامة السیاسات المحاسبیة 

ثناءات باستثناء تطبیق االستالمعاییر الدولیة للتقریر المالي لى إالتحّولم ألغراض ٢٠١٦أكتوبر٢االفتتاحیة كما في الموحدة 
). ١(رقم الماليالمعیار الدولي للتقریرذات العالقة أو اإلعفاءات المتاحة كما وردت في 

شركة زمیلةاالستثمار في 
ًنفوذاًالمجموعة تمارس علیھا الشركة الزمیلة ھي منشأة سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة. دون أن تمارسجوھریا

ا، ولكن ھذا المستثمر بھشركات ھو المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة في الالنفوذ الجوھري إن 
أو أكثر %٢٠لك المجموعة تجوھري عندما تمنفوذال یعتبر سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. یُفترض وجود 

ریقة طالمستثمر بھا والُمحاسب عنھا بشركات الفي المجموعةتحتسب استثمارات ق التصویت على منشأة أخرى. قومن ح
إدراج االستثمارات بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار لتسجیل التغیرات في حصة یتم بدایةًوحقوق الملكیة

منذ تاریخ االستحواذ.ة الزمیلةفي صافي موجودات الشركالمجموعة
في حقوق الملكیة في الشركات والتغیراتتتضمن القوائم المالیة الموحدة حصة المجموعة في اإلیرادات والمصروفات 

ستثمر بھا والُمحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة ـ وذلك بعد إجراء التعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة لتلك الشركات الم
لجوھري. االنفوذوحتى تاریخ زوال ھذا النفوذ الجوھري تتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة منذ تاریخ ابتداء ممارسة 

والخسائر غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة في حدود حصة المجموعة في األرباحیتم استبعاد 
الشركة الزمیلة.

إدراج خسارة انخفاض القیمة على استثماراتھا في  ً بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة إن كان ضروریا
. تحدد المجموعة في كل تاریخ تقریر ما إذا كان ھناك دلیالًالملكیةحاسب عنھا بطریقة حقوقُمالمستثمر بھا والشركات ال

على وجود انخفاض في قیمة ھذه االستثمارات في ال ً . ةحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیُمالمستثمر بھا والشركات موضوعیا
تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وھو الفرق ما بین ا ً شركة لمبلغ القابل لالسترجاع من الوفیما إذا كان ھناك انخفاضا

.قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةالزمیلة والقیمة الدفتریة وتسجل الخسارة في 
، تقوم المجموعة بقیاسحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیةُمعلى الشركة الُمستثمر بھا والالنفوذ الجوھري وفي حال زوال 

حاسب عنھا ُمتبقي بقیمتھ العادلة. ویتم إدراج أي فرق ما بین القیمة الدفتریة للشركة المستثمر بھا والوإدراج أي استثمار م
ائمة الربح قوالقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البیع في النفوذ الجوھري عند زوال بطریقة حقوق الملكیة

.أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
حاسب عنھا بطریقة حقوق ُمتساوي أو تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الشركة الُمستثمر بھا والعندما

فیتم خفض القیمة الدفتریة لتلك الحصة ـ بما في ذلك أي استثمارات طویلة األجل ـ إلى الصفر ویتم التوقف عن إدراج الملكیة
لتزام واقع على المجموعة أو فیما إذا كانت المجموعة قد دفعت مبالغ نیابةًأي خسائر إضافیة ـ إال إذا كانت في حدود أي ا

ي نفس الفترة فحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیةُمعن الشركة الُمستثمر بھا. یتم إعداد القوائم المالیة للشركة المستثمر بھا وال
ل التعدیالت الالزمة لجعل السیاسات المحاسبیة لتلك للمجموعة. وعند الضرورة یتم عمالتي یتم فیھا إعداد القوائم المالیة

تتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.حاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیةُمالشركات المستثمر بھا وال

ما ھو غیر متداولمقابلتصنیف ما ھو متداول 
إلى التصنیف متداولالموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة المجموعة تعرض  / غیر متداول. استناداً

الموجودات
في حالة :یعتبر األصل متداوالً

توقع بیع األصل أو ھناك نیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة األعمال العادیة،·
،أساسياالحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل ·
بعد تاریخ ١٢توقع بیع األصل خالل · المالي، أوالتقریرشھراً
تبادل األصل أو استخدامھ لتسویة التزام ما خالل · أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً شھرا١٢ًكون األصل نقداً

المالي.التقریرعلى األقل من تاریخ 
جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.یتم تصنیف 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

المطلوبات
یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:

،للشركةتوقع تسویة االلتزام خالل دورة األعمال العادیة ·
االحتفاظ بااللتزام بشكل رئیسي بغرض المتاجرة،·
بعد تاریخ ١٢توقع تسویة االلتزام خالل · المالي، أوالتقریرشھراً
على األقل بعد تاریخ ١٢لتأجیل تسویة االلتزام على مدى غیر مشروطعدم وجود حق · المالي.التقریرشھراً

األخرى كمطلوبات غیر متداولة.المطلوباتتصنیف جمیع 

قیاس القیمة العادلة
كجزء من قوائمھا المالیة االستثمارات العقاریةالقیمة العادلة للموجودات غیر المالیة مثل باإلفصاح عنالمجموعةتقوم 

تتم ظمة منتالقیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن الحصول علیھ مقابل بیع أصل أو سداد التزام في معاملة . الموحدةالسنویة
م العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتبین أطراف السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة 

إما:

من خالل السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو·
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غیاب سوق رئیسیة.·

وتعدیالت التقییم. وفیما إذا ما تم استخدام تقوم اإلدارة وبشكل منتظم بمراجعة المعطیات الجوھریة غیر القابلة للمالحظة 
معلومات أطراف ثالثة ـ مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعیر ـ في قیاس القیم العادلة فإن اإلدارة تعمل على تقییم الدلیل 

لتقریر المالي لالمعاییر الدولیةالذي تم الحصول علیھ من أطراف ثالثة لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تستوفي متطلبات 
بما في ذلك المستوى في ھرمیة القیم العادلة التي یجب تصنیف التقییمات من خاللھا.

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تستخدم الشركة بیانات األسواق القابلة للمالحظة بقدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم 
على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم التالیة:العادلة في مستویات مختلفة من ھرمیة القیم العاد لة بناًء

في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.(غیر المعدلة) المستوى األول: األسعار المتداولة ·

مدخالت أخرى من غیر األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي ھي قابلة للمالحظة المستوى الثاني: ·
أو االلتزام بصورة مباشرة (مثل: األسعار) أو غیر مباشرة (مثل: المشتقة من األسعار).لألصل

مدخالت لألصل أو االلتزام ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر مالحظة). المستوى الثالث: ·

واقع في مستویات مختلفة من ھرمیة القیم العادلة فإن وفیما إذا ما تم استخدام مدخالت لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام 
قیاس القیمة العادلة یصنف بالكامل في نفس المستوى من ھرمیة القیمة العادلة كمدخالت أقل مستوى والتي تعتبر جوھریة 

بالنسبة لكامل القیاس.

فترة التقریر المالي حیث وقع التغیر.تقوم المجموعة بإدراج التحویالت ما بین مستویات ھرمیة القیم العادلة في نھایة

تحقق اإلیرادات 
م ویسري مفعولھ ٢٠١٤) بخصوص إیرادات العقود مع العمالء في شھر مایو ١٥(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليصدر 

باالستناد إلى التطبیق الكامل بأثر رجعي أو المعدل ٢٠١٨ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في  م أو بعد ھذا التاریخ سواًء
للمحاسبة على اإلیرادات ) ١٥(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليمع السماح بالتطبیق المبكر. یحدد  واحداً شامالً ً نموذجا

لمعاییر اعبر العدید من المعاییر والتفسیرات في نطاق لإلیرادات من العقود مع العمالء ویحل محل توجیھات اإلدراج الحالیة 
. الدولیة للتقریر المالي
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١(بدایة الفترة المیالدیة) إلى م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)تحقق اإلیرادات 
من خمس خطوات سوف  جدیداً ً طبق على اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. بموجب تیؤسس ھذا المعیار نموذجا

یتم إدراج اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علیھ مقابل )١٥(المعیار الدولي للتقریر المالي
) ١٥(قم رالمعیار الدولي للتقریر الماليبمراجعة تأثیر المجموعة الخدمات إلى العمیل. قامت تقدیم البضائع أو تسلیم

من المبكر لتطبیق الواختارت  . بطریقة أفضلعكس أداء أعمالھایأنھ المجموعة برحیث تعتم٢٠١٦أكتوبر٢لمعیار اعتباراً
الموحدة:لمالیة اونتیجة للتطبیق المبكر قامت المجموعة بتطبیق السیاسة المحاسبیة التالیة إلدراج اإلیرادات عند إعداد قوائمھا 

بیع العقارات مناإلیرادات من العقود مع العمالء ) ١
إلى نموذج من خمس خطوات مبینبإدراج اإلیرادات من المجموعة تقوم  المعیار الدولي في ةالعقود مع العمالء استناداً

):١٥(رقم للتقریر المالي

): تحدید العقد (العقود) مع العمیل: العقد ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر ینتج عنھ حقوق والتزامات الزامیة ویوضح ١الخطوة (
المعاییر التي یجب استیفاؤھا لكل عقد.

ةدمأو تقدیم خبضائع): تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد للعمیل حسب العقد من أجل نقل ٢الخطوة (
للعمیل.

البضائع أونقل مقابل المجموعة الحصول علیھ الذي تتوقع): تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو الثمن ٣الخطوة (
عن أطراف ثالثة.لعمیللالخدمات المتفق علیھا  ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابةً

): توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم٤الخطوة (
تأدیة التزام ءبتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر للثمن المتوقع تحصیلھ لقاالمجموعة 

األداء.

): إدراج اإلیرادات عند (أو حینما) تؤدي المنشأة التزام األداء.٥الخطوة (

التالیة:المعاییر التزام األداء وتقوم بإدراج اإلیرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المجموعةتستوفي 

،واستھالك تلك المنافع في ذات الوقتالمجموعةحصول العمیل على المنافع الناتجة عن أداء )١
، أواألصلتحسینإیجاد أو یؤدي إلى إیجاد أو تحسین موجودات تحت سیطرة العمیل وقت المجموعةأداء )٢
الحق في تحصیل للمجموعة، كما یكون للمجموعةبدیلةاستخدامات ذات لاللتزام ال یَُكون موجودات المجموعةأداء )٣

المبلغ لألداء المكتمل حتى تاریخھ.

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتحقق فیھا أحد الشروط أعاله، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء 
التزام األداء.

لموعود وتفي المنشأة بالتزامات األداء. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات في الوقت الذي یسیطر فیھ العمیل على األصل ا
تعتبر المجموعة المؤشرات المذكورة أدناه في تقییم تحویل السیطرة على األصل الموعود:

لدى المجموعة حق حاضر للدفع مقابل األصل-
لدى العمیل حق تملك قانوني لألصل-
قامت المجموعة بتحویل الملكیة الفعلیة لألصل-
جوھریة من ملكیة األصللدى العمیل مخاطر ومنافع-
قبول العمیل لألصل-
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)تحقق اإلیرادات 

(تتمة)بیع العقارات مناإلیرادات من العقود مع العمالء ) ١
تقوم المجموعة بتحویل سیطرتھا على الممتلكات األساسیة إلى المشتري والذي عادة ما یتم حال اكمال أعمال اإلنشاءات 

مستحق قاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للثمن المستلم أو التُوتبادل العقود غیر المشروط واالستالم الفعلي لكامل قیمة الممتلكات. 
الحسبان شروط الدفع المحددة.في مع األخذ القبض

یتم إدراج اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصادیة 
عتد بھا.مع إمكانیة قیاس اإلیرادات والتكالیف ــ حیثما ینطبق ــ بصورة یُالمجموعة إلى 

التأجیرإیرادات) ٢
یل تسجعلى أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلیجار. یتم من استثمارات عقاریة كإیرادات تأجیریتم إدراج إیرادات 

حوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي إیرادات التأجیر طوال مدة عقد اإلیجار.

الفندقیةإیرادات الخدمات ) ٣
إیرادات الغرف واألغذیة والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة، تدرج من الفندقیةخدمات التتكون اإلیرادات من 

اإلیرادات بعد الخصومات ورسوم البلدیات على أساس االستحقاق عند تقدیم تلك الخدمات.

) إیرادات أخرى٤
ال تحقیقھا أو تكبدھا.األخرى التي تعتبر عرضیة لنموذج نشاط المجموعة كإیرادات حیتم إدراج اإلیرادات 

دى البنوك على أساس العائد الفعلي.لألجلودائع مرابحةتدرج اإلیرادات من 

المصروفات 
حدیداًتالتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تعتبرالبیع وتشمل مصروفات 

من تكلفة اإلیرادات. مصروفات  الناشئة عن جھود المجموعة الكامنة وراء األنشطة المصاریفالتسویق ھي تلك ع والبیجزءاً
كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة ما بین األخرى التسویقیة. یتم تصنیف جمیع المصروفات 

عند اللزوم. ـ إداریة على أساس ثابت عمومیة وتكالیف إیرادات وتكالیف تسویق ومصاریف 

الزكاة
ألنظمة تخضع المجموعة للزكاة ً لى عللمجموعة . یتم تحمیل مخصص الزكاة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")وفقا

ند عوالتي قد تصبح مستحقة إضافیة، إن وجدت، مبالغ أي تحتسب قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
عند تحدید تلك المبالغ.االنتھاء من الربط

العمالت األجنبیة معامالت 
ً . ملةللعملة الوظیفیة للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعایتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة وفقا

تدرج لمالي. االتقریرتاریخ السائدة فيإلى العملة الوظیفیة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة 
تم یجمیع الفروقات الناتجة عن تسویة أو ترجمة البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

. یتم ةتحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة لعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف كما في تاریخ المعامل
ار الصرف إلى العملة الوظیفیة بأسعغیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة الموجودات والمطلوبات تحویل 
في التاریخ الذي جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود غیر النقدیة السائدة 

یاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالربح أو الخسارة من التغیرات في القیمة العادلة للبند.التي یتم ق
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

الممتلكات والمعدات 
إن وجدت. ـالممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمةتدرج 

المصاریف العائدة مباشرة القتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات ذاتیة اإلنشاء تكلفة المواد والعمالة تشمل التكالیف 
أخرى تتعلق مباشرة بتأھیل الموجودات لظروف العمل من أجل الغرض المحدد لھا، وكذلك تكالیف المباشرة وأي تكالیف 

الفك واإلزالة واستعادة الموقع الذي كانت فیھ الموجودات وتكالیف االقتراض للموجودات المؤھلة.

ات مجموعة بما في ذلك االستشارتدرج األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة التي تمثل أعمال اإلنشاء في مشروع ال
والھدم وتسویة الموقع وقطع الصخور واإلشراف وأعمال اإلنشاء والتكالیف األخرى العائدة للموجودات القابلة للنقل للموقع 

یمة معدات في القالممتلكات ومن بنود الاستبدال جزء ھام من بند إدراج تكالیفیتم وجاھزیتھا للعمل للغرض المحدد لھا. 
صورة یُعتد یمكن قیاس تلك التكالیف بالمجموعة وإلى منھفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة الد

بھا. ال یتم االعتراف بالقیمة الدفتریة للبند المستبدل. یتم تسجیل تكالیف الخدمة الیومیة للممتلكات والمعدات في قائمة الربح 
. حال تكبدھال اآلخر الموحدةأو الخسارة والدخل الشام

قیمتھا التكلفة نمحلعلى القیمة القابلة لالستھالك والتي ھي تكلفة أصل ما أو مبلغ آخر یحل حتسب االستھالك بناًءیُ ً اقصا
ان كــ أیھما أقصر، إال إذااإلنتاجیةاألعمار للموجودات المؤجرة على مدى مدة اإلیجار والمتبقیة. یتم احتساب االستھالك 

ھالك یتم است.من المؤكد أن المجموعة سوف تستحوذ على ملكیة األصل في نھایة مدة اإلیجار. ال تستھلك األرض المملوكة
التكلفة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات. عندما تكون أجزاء من بند ممتلكات 

، فیتم احتسابھا كبنود مستقلة (مكونات رئیسیة) للممتلكات والمعدات.ومعدات لدیھا أعمار إنتاجیة مختلفة

یتم استبعاد بند من الممتلكات والمعدات حال بیعھ أو عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیة منھ جراء استخدامھ أو التخلص منھ. 
یمة طریق مقارنة متحصالت االستبعاد مع القالممتلكات والمعدات عن بند من بنود استبعاد من خسائر الوأاألرباحیتم تحدید

.الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

فیما یلي األعمار االنتاجیة التقدیریة للفترات الحالیة والمقارنة:

عدد السنوات
٨٥مباني·
٤٠-١٥معدات·
موجودات بنیة تحتیة:·

إنشاءات-
معدات-

٨٥
٢٠

٣٠نظام تبرید المنطقة المركزیة·
١٠أثاث وتجھیزات·
٧-٤موجودات أخرى·

ـ إذا لزم األمر.  یتم فحص طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر مالي ویتم تعدیلھا مستقبالً

یتم عمل تحویالت من بند الممتلكات والمعدات إلى بند االستثمارات العقاریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام المعد 
كما في تاریخ التحویل.والمعدات لھ األصل. یتم عمل ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للممتلكات 
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-٢٢-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

عقود اإلیجار

یتضمن عقد إیجارالترتیبتحدید ما إذا كان )أ
ھو عقد إیجار أو یتضمن عقد إیجار.الترتیب، تحدد المجموعة ما إذا كان الترتیبعند بدء 

الذي یتضمن عقد إیجار، تقوم المجموعة بفصل المدفوعات والمبالغ األخرى المطلوبة الترتیبأو إعادة تقییم الترتیبعند بدء 
بین مطلوبات إیجار وعناصر أخرى على أساس القیم العادلة النسبیة لھا. إذا ما أبرمت المجموعة عقد إیجار الترتیببموجب 

لفصل بین الدفعات بصورة یُعتد بھا فیتم إدراج األصل أو االلتزام بالمبلغ المساوي تمویلي یتعذر معھ من الناحیة العملیة ا
تخفیض االلتزام مع كل دفعة من الدفعات وإدراج تكلفة تمویل مخفضة على  ً للقیمة العادلة من األصل األساسي، ویتم الحقا

االلتزام باستخدام معدل االقتراض التدریجي للمجموعة.

المؤجرةالموجودات )ب
جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكیة كعقود إیجار  تُصنف عقود إیجار الممتلكات والمعدات التي تحول للمجموعة الحقاً
تمویلي. تُقاس الموجودات المؤجرة بدایة بمبلغ یساوي القیمة العادلة والقیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات اإلیجار ــ أیھما 

للسیاسة المحاسبیة المطبقة لألصل.أقل. وبعد اإلدر ً اج األولي یتم احتساب الموجودات وفقا

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي من خاللھا ال تقوم المجموعة بتحویل جمیع المخاطر والمنافع لألصل وبشكل جوھري إلى 
ھا في جار تشغیلي وال یتم إدراجعقود إیجار تشغیلي. ویتم تصنیف الموجودات المحتفظ بھا بموجب عقود اإلیجار كعقود إی

للمجموعة.الموحدة قائمة المركز المالي 

ج) دفعات اإلیجار
تدرج دفعات اإلیجار التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

لمستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروف اإلیجار على أساس القسط الثابت طوال مدة اإلیجار. تدرج حوافز اإلیجار ا
طوال مدة اإلیجار.

یتم توزیع الحد األدنى لدفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي بین مصروفات تمویل وتخفیض االلتزام القائم. یتم 
ن ابت على الرصید المتبقي متوزیع مصروفات التمویل لكل فترة طوال مدة اإلیجار من أجل استخراج معدل فائدة دوري ث

االلتزام. 

د) البیع وإعادة االستئجار 
تعتمد المحاسبة فیما یتعلق بمعامالت البیع وإعادة االستئجار للموجودات على نوع عقد اإلیجار المعني.

معاملة البیع وإعادة االستئجار الناتجة عن عقد إیجار تمویلي، فإن الزیادة في متحصالت البیع عن القیمة الدفتریة في حال
یتم تأجیلھا وإدراجھا كإیرادات طوال مدة عقد اإلیجار.

في حالة معاملة البیع وإعادة االستئجار الناتجة عن عقد اإلیجار التشغیلي:
الخسارة من المعاملة المحددة بالقیمة العادلة فوراً.یتم إدراج الربح أو -
یتم إدراج الربح أو الخسارة من المعاملة المحددة بسعر بیع أقل من القیمة العادلة فوراً، إال إذا، في حال تم تعویض -

یجار طوال اإلالخسارة بدفعات اإلیجار المستقبلي بما ھو أقل من سعر السوق، فیتم تأجیلھا وإطفاؤھا بما یالئم دفعات
الفترة التي یتوقع فیھا استعمال األصل.

یتم تأجیل الزیادة في متحصالت بیع المعاملة المحددة بسعر بیع فوق القیمة العادلة وإطفاؤھا طوال الفترة التي یتوقع -
فیھا استعمال األصل.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١ایة الفترة المیالدیة) إلى م (بد٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

تكالیف االقتراض
الزمن تستغرق بالضرورة فترة منالتي أو إنتاج األصل وإنشاء اقتناء أو تتم رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى 

لربح أو على قائمة اأو البیع كجزء من تكلفة األصل، وبعد ذلك یتم تحمیل تلك التكالیف إلعداد األصل للغرض المحدد لھ 
یتم إدراج تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تقع فیھا. تتكون الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

لمنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال.من مصاریف التمویل والتكالیف األخرى التي تتكبدھا اتكالیف االقتراض 

رسملة.المؤھلة للمقابل تكالیف االقتراض إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة تعدیل یتم 

اریةالعقاالستثمارات 
(األراضي أو المباني أو جزء من بناء أو ارض أو كلیھما) یةالعقارتتضمن االستثمارات  المحتفظ بھا لدى الممتلكات 

الستھالك بالتكلفة بعد خصم ایةالعقاراالستثمارات . یتم قیاس المجموعة للحصول على اإلیجار أو لتنمیة رأس المال أو كلیھما
اإلنتاجیةاراألعمبطریقة القسط الثابت على مدى التكلفة المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة ـ إن وجدت. یتم استھالك 

للموجودات.

افع اقتصادیة إذا كان من المحتمل تدفق مناریة بالقیمة الدفتریة للبند العقاالستثمارات یتم إدراج تكلفة استبدال جزء من بند من
لجزء المستبدل. استبعاد القیمة الدفتریة لیتم في ذلك الجزء إلى الشركة ویمكن قیاس التكلفة بصورة یُعتد بھا. مستقبلیة كامنة 
ال حفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةلالستثمارات العقاریة ف الخدمة الیومیة یتم تسجیل تكالی

.تكبدھا
تدرج األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة التي تمثل أعمال اإلنشاء في مشاریع المجموعة بما في ذلك أتعاب االستشارات 

خور واإلشراف وأعمال اإلنشاء والتكالیف األخرى العائدة لنقل الموجودات إلى وأعمال الھدم وتسویة الموقع وقطع الص
الموقع وجاھزیتھا للعمل المحدد لھا.

یدرج أي ربح أو خسارة من بیع االستثمارات العقاریة (یحتسب كفرق بین صافي المتحصالت من االستبعاد والقیمة الدفتریة 
ل الشامل اآلخر الموحدة. األعمار االنتاجیة التقدیریة لالستثمارات العقاریة الحتساب للبند) في قائمة الربح أو الخسارة والدخ

االستھالك ھي على النحو التالي:

عدد السنوات
٨٥مباني·
٤٠-١٥معدات·
موجودات بنیة تحتیة:·

إنشاءات-
معدات-

٨٥
٢٠

في االستخدام مع دلیل على بدء  یتم عمل تحویالت من استثمارات عقاریة إلى عقارات للتطویر فقط عندما یكون ھناك تغیراً
التطویر وتوافر النیة للبیع. یتم عمل ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للممتلكات كما في تاریخ التحویل. تتم مراجعة طرق 

لقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر مالي ویتم تعدیلھا على أساس مستقبلي ـ إذا لزم األمر. االستھالك واألعمار اإلنتاجیة وا

الموجودات غیر الملموسة
بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى. بعد االعتراف األولي، تحمل یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة

. ال تتم رسملة الموجوداتـ إن وجدتالموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكم
ویتم غیر الملموسة  الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في قائمة الربح أوالعالقةالمصروفات ذات إظھارالمنتجة داخلیاً

یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة طوال أعمارھا االنتاجیة ویتم تقییمھا في الفترة التي یتم تكبدھا. 
في قیمھا حیثما توافر مؤشر على احتمالیة تعرضھا النخفاض في القیمة.  ً لمعرفة إن كان ھناك انخفاضا
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(تتمة)حول القوائم المالیة الموحدةإیضاحات
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)الموجودات غیر الملموسة
على األقل في نھایة كل فترة یتم مراجعة فترة االطفاء وطریقة االطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر االنتاجي المحدد 

تقریر مالي. یتم األخذ في االعتبار التغیرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة 
الكامنة في األصل من أجل تعدیل فترة أو طریقة االطفاء ـ حسبما ھو مالئم ـ ویتم التعامل مع ھذه التغیرات كتغیرات في 

تقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج مصاریف اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار االنتاجیة المحددة في قائمة ال
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصروفات بما یتالءم مع وظیفة ھذه الموجودات غیر الملموسة. 

ت الفرق بین صافي متحصالعلى أساس أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غیر الملموس األرباحقیاسیتم
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل.یتم اإلدراج الدفتریة لألصل ووالقیمةالبیع 
لمعرفة االنخفاض في القیمة السنوي على مستوى المحدد غیر اإلنتاجيالموجودات غیر الملموسة ذات العمر اختبار یتم 

الوحدة المحققة للنقد، كما ھو مالئم، وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة أن تكون القیمة الدفتریة قد تعرضت لالنخفاض. 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
في فحصتتم  ً القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاضا

القیمة. وفي حال وجود أي مؤشر على ذلك، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 
في القیمة عندما تزید ال ً وھي السترداد لعن القیمة القابلة للنقد المحققةالوحدةالدفتریة لألصل أو قیمة یكون ھناك انخفاضا

تكالیف البیع  ً صل واحد یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد أل.لألصل ـ أیھما أعلىاالستعمالأو القیمة قید القیمة العادلة ناقصا
لتدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات أو النقدیة من موجودات أخرىمن الموجودات ـ إال إذا لم یكن األصل مولداً

مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو لوحدة محققة للنقد القیمة القابلة لالسترداد فإن 
ًة ناقصوعند تحدید القیمة العادلاألصل یعتبر قد تعرض النخفاض في القیمة ویتم خفضھ إلى القیمة القابلة لالسترداد.  تكالیفا

وفي حال عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت یتم استخدام نموذج . المعامالت السوقیةأحدث إتمام البیع، یتم مراعاة 
تستند القیمة قید االستعمال الى أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة التقییم المناسب.

والمخاطر للوقتللقیمة المالیةالمستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة 
المتعلقة باألصل.

خسائر الإنقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. في ن االنخفاض في القیمة الخسائر الناتجة عیتم إدراج 
التي یتم إدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدایة لتخفیض القیمة الناتجة عن االنخفاض في القیمة 

القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (أو مجموعة الدفتریة ألي شھرة تم توزیعھا على الوحدات، ثم لتخفیض
الوحدات) على أساس نسبة وتناسب.

أو في تاریخ یتم عمل تقییم  ً على انتفاء خسائر انخفاض قیمة مسجلة مسبقا كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً
القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المحققة للنقد. تقلصھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر 

في الفرضیات التي استخدمت في تحدید القیمة القابلة  إذا كان ھناك تغیراً ً یتم عكس قید خسارة انخفاض القیمة المسجلة مسبقا
بحیث ال ت تجاوز القیمة الدفتریة لألصللالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدوداً

قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك ـ مع عدم تسجیل خسارة انخفاض 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم تسجیل مثل ھذا العكس في القید في 

.  ةالموحد
یتم فحص أي موجودات غیر مالیة انخفضت قیمتھا ـ عدا الشھرة ـ الحتمالیة عكس قید ھذا االنخفاض في القیمة في نھایة 

كل فترة تقریر مالي.

والبیععقارات للتطویر
والبیع یر وتطلللغرض البیع كعقارات والتطویر في طور اإلنشاء التيتُصنف العقارات التي یتم اقتناؤھا أو إنشاؤھا أو 

ة األرض واإلنشاء تكلفوالبیع لتطویر لعقارات الوتدرج بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا ـ أیھما أقل. تتضمن تكلفة 
ألعمال صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري ضمن دورة ایمثلوالمصروفات األخرى المتعلقة بتجھیز العقار للبیع. 

ً على البیع وومصروفات البیع. تقوم اإلدارة بمراجعة القیم الدفتریة للعقارات للتطویر التكالیف التقدیریة للتكملةالعادیة ناقصا
أساس سنوي. 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧ریل أب١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

مصنفة كمحتفظ بھا للبیعموجودات 
یتم تصنیف الموجودات كموجودات محتفظ بھا للبیع في حال وجود احتمالیة عالیة الستردادھا بشكل أساسي من خالل البیع 

لیة لالستبعاد وأن حتمالیة عاوجود اأكثر من االستخدام المستمر. یمكن استیفاء متطلبات التصنیف كمحتفظ بھا للبیع فقط عند 
للبیع في حالتھ الراھ ً غیرات تمن غیر المرجح وجود نة. إن اإلجراءات المطلوبة إلتمام البیع یجب أن توضح أنھ األصل متاحا

نھ سیتم اتخاذ قرار بإیقاف البیع. یتم قیاس مثل ھذه الموجودات عادة بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقصاًأجوھریة أو 
وتدرج ،مة على التصنیف األولي كموجودات محتفظ بھا للبیع. یتم إدراج خسائر االنخفاض في القیــ أیھما أقلتكالیف البیع

وفي حال تصنیف والخسائر الالحقة من إعادة القیاس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.األرباح
حاسب ثمر بھا والُمركة الُمستأو استھالكھ بعد ذلك وال یتم احتساب االستثمار في الشإطفاؤهاألصل كمحتفظ بھ للبیع فإنھ ال یتم 

ھا بطریقة حقوق الملكیة بعد ذلك. نع

المالیة األدوات
)٩(رقم للمعیار الدولي للتقریر المالي التطبیق المبكر 

م أو ٢٠١٨ینایر ١) "األدوات المالیة" حیز التنفیذ للفترات السنویة التي تبدأ في ٩(رقمالمعیار الدولي للتقریر الماليیدخل 
أكتوبر ٢) بأثر رجعي من ٩(رقمللمعیار الدولي للتقریر المالي التطبیق المبكر مجموعةبعد ذلك التاریخ. اختارت ال

تصنیف وقیاس واستبعاد الموجودات المالیة : ") "األدوات المالیة٩(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليم. یعالج ٢٠١٦
النخفاض قیمة الموجودات المالیة.  جدیداً ً والمطلوبات المالیة ویقدم قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذجا

ـ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األولياالعتراف 
المجموعة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تصبح المجموعة یجب على 

من أحكام تعاقدیة لألداة.  جزءاً

الموجودات المالیة
القیاس األولي

جوھریاً، تقوم  ً تمویلیا قیاس األصل بالمجموعة عند القیاس األولي، باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصراً
ـ في حال لم یكن األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  المالي بالقیمة العادلة زائداً
اآلخر الموحدة ـ تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. یتم تحمیل تكالیف معاملة الموجودات المالیة 

قائمة الربح أو الخسارة في مصروفات كلمحملة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ا
أو التي تستحق في  ً جوھریا تمویلیاً والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي عنصراً

بسعر المعاملة ١٢أقل من  ًشھراً ).١٥(رقم للمعیار الدولي للتقریر المالي وفقا

التصنیف والقیاس الالحق
التالیة:القیاس بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات المجموعة تقوم 

بالقیمة العادلة (إما من خالل قیاسھا تلك الموجودات التي یجب )أ ً قائمة الدخل الشامل اآلخر أو من خالل قائمة الحقا
، والخسارة)الربح أو 

تلك الموجودات التي یجب قیاسھا بالتكلفة المطفأة.)ب

في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.المجموعة یعتمد التصنیف على نموذج أعمال 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١المیالدیة) إلى م (بدایة الفترة ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)المالیة األدوات

الموجودات المالیة (تتمة)

بالتكلفة المطفأةالتي یتم قیاسھاالموجودات المالیة 
یجب قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء الشروط التالیة: 

االحتفاظ بالموجودات المالیة من اجل تحصیل التدفقات یھدف إلىاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي )أ
النقدیة التعاقدیة، و 

ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي ھي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على )ب
.المبلغ األصلي القائم

مان ضتتضمن الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى وذمم الموظفین وودائع 
بالقیمة المطفأة باستخدام بعد القیاس األوالدفعات المقدمة لبعض المؤسسین.  ً ولي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا

االنخفاض في القیمة (إن وجدت). یتم احتساب النطریقة معدل الفائدة الفعّال ً بار المطفأة من خالل األخذ باالعتتكلفةاقصا
من معدل الفائدة الفعّال. یتم إدراج إطفاء  أساسیاً أي خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزءاً

التمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. تدرج الخسائر / تكلفة ضمن إیرادات معدل الفائدة الفعّال
الناتجة عن انخفاض القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل التي یتم قیاسھا الموجودات المالیة 
مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استیفاء الشرطین التالیین:یجب قیاس الموجودات ال

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموج أعمال، ویتم تحقیق أھداف ھذا النموذج عن طریق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة )أ
وبیع الموجودات المالیة.

رفع التدفقات النقدیة في تواریخ محددة والتي ھي فقط مدفوعات ألصل الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى )ب
القرض وفائدة على أصل القرض المتبقي.

بالقیمة العادلة. تدرج مكاسب / خسائر القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یدرج كل  ً تقاس ھذه الموجودات المالیة الحقا
فعالة وتدرج مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في قائمة من إیرادات الفائدة بموجب طریقة الفائدة ال

الربح أو الخسارة الموحدة. عند االستبعاد، یجب أن تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر ضمن الدخل 
ئمة الربح أو الخسارة الموحدة في حال الشامل اآلخر في حال أدوات حقوق الملكیة، ومع ذلك یجب أن یعاد تصنیفھا ضمن قا

أدوات الدین. وحالیاً، ال توجد موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل التي یتم قیاسھا الموجودات المالیة 
ح أو الخسارة إال إذا تم قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من یجب قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الرب

خالل الدخل الشامل اآلخر.
تتضمن الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في الصندوق. بعد القیاس األولي، 

بالقیمة العاد ً لة كما في تاریخ التقریر المالي. یتم إدراج جمیع التغیرات في القیمة العادلة تقاس تلك الموجودات المالیة الحقا
) الناتجة عن تلك الموجودات المالیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.األرباحواإلیرادات (الفائدة وتوزیعات 

إعادة التصنیف 
نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع بتغییرتقوم المنشأة ، فقط عندماوعندما، 

لمتطلبات التصنیف المذكورة أعاله. ً موجوداتھا المالیة المتأثرة بذلك وفقا
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)المالیة األدوات

الموجودات المالیة (تتمة)

االعترافإلغاء 
یتم بشكل رئیسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة متماثلة) 

عند:ـ حیثما ینطبق ـ ) للمجموعة(أي استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة 

انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل، أو·
بتحویل حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدیة مستلمة بالكامل دون المجموعة قیام ·

أو ،بتحویل كافة مخاطر ومنافع األصلالمجموعة تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقیة "تمریر"، أو (أ) قیام 
افع األصل ولكن قامت بتحویل السیطرة على األصل.بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنالمجموعة (ب) عدم قیام 

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
) من المنشأة اتباع نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق بانخفاض قیمة ٩(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليیتطلب 

من أالموجودات المالیة. لیس بالضرورة حصول حدث ائتماني من  جل االعتراف بالخسائر االئتمانیة. بل تقوم المنشأة بدالً
باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات كما في تاریخ  لتقریراذلك باستخدام نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة، عادةً

المالي.

من الخسائر المتوقعة١٢(أ) مخصص لھا إما بمبلغ یعادلتكوینالخسائر االئتمانیة المتوقعة ویجب قیاس  أو (ب) ،شھراً
مدى الحیاة. وفي حال عدم زیادة المخاطر االئتمانیة لألداة المالیة بشكل جوھري في البدایة، یتم تكوین متوقعة خسائر 

شھراً. وفي حاالت أخرى، یجب عمل مخصص للخسائر االئتمانیة مدى الحیاة. ١٢مخصص یعادل الخسارة المتوقعة لمدة 
جوھریاً، یتم استخدام طریقة مبسطة بحیث ب ً تمویلیا عمل وجد حاجة لال تالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي تتضمن عنصراً

من ذلك، یمكن أن تختار المنشأة تكوین مخصص مقابتاریخ تقریر مالي. كل تقییم للزیادة في المخاطر االئتمانیة في  ل بدالً
على الخ لمتوقعة ااالستفادة من خیار الخسائر االئتمانیة المجموعة اختارت سائر المتوقعة مدى الحیاة. الخسائر المتوقعة بناًء

جوھریاً، یتوجب على المنشأة استخدام الخسائر  ً تمویلیا مدى الحیاة. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصراً
. المتوقعة على مدى الحیاةاالئتمانیة 

الدفتریة لألًصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة یتم خفض القیمة
على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام معدل الفائدة االستحقاق والدخل الشامل اآلخر الموحدة. تستمر إیرادات الفائدة في 

ض قیاس خسارة االنخفاض. یتم شطب القروض مع المخصص المرتبط المستعمل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغر
. مجموعةالیكون ھناك نظرة واقعیة لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جمیع الضمانات أو تحویلھا إلى ال بالقروض ـ عندما 

في القیمة االنخفاضفي سنة الحقة ـ زاد أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض التقدیریة بسبب حدث وقع بعد تسجیل ـ وفیما إذا 
من خالل تعدیل حساب المخصص. إذا ما تم عكس قید شطب ما في  ً فیتم زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض المسجلة سابقا

وقت الحق، فیتم قید االسترداد إلى تكالیف التمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  

المطلوبات المالیة
األوليالقیاس 

من خالل الربح أو الخسارة. ویتم إدراج تكالیف المعاملة المالي عند االعتراف األولى بالقیمة العادلةااللتزامیتم تصنیف 
حال تكبدھا. یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المباشرة في 

ة قائمة الربح أو الخسارو الخسارة بالقیمة العادلة والتغیرات ـ بما في ذلك أي مصروف فائدة وتدرج في من خالل الربح أ
.والدخل الشامل اآلخر الموحدة
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)المالیة األدوات

(تتمة)المطلوبات المالیة

(تتمة)األوليالقیاس 
لالعتراف یتم  أي تكالیف مباشرة متعلقة بالمعاملة. والحقاً ً بالقیمة العادلة ناقصا قیاس المطلوبات المالیة غیر المشتقة بدایةً

المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األولي یتم قیاس ھذه 

التصنیف والقیاس الالحق 
المطفأة، فیما عدا:بالتكلفة تقوم المنشأة بتصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا في وقت الحق 

الشامل اآلخر الموحدة.المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل )أ
أو عند تطبیق طریقة المشاركة المستمرة.لالستبعاد المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل )ب
عقود ضمان مالي. )ج
قل من سعر الفائدة في السوق.أالتزامات لتقدیم قرض بمعدل )د

یر الماليالمعیار الدولي للتقرمیع أعمال والتي ینطبق علیھا من قبل الجھة المقتنیة في عملیة تجالمسجل المحتمل ھـ) الثمن
بالقیمة العادلة مع ٣(رقم  ً قائمة الربح أو الخسارة والدخلالمدرجة فيتغیرات ال). یتم قیاس ھذا الثمن المحتمل الحقا

.الشامل اآلخر الموحدة

ویليتمومطلوبات مقابل إیجار وقروض وسلفومطلوبات متداولة أخرى من ذمم دائنة للمجموعة تتكون المطلوبات المالیة 
ًموعة للمج. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة وودائع تأمین تم تحصیلھا من مستأجرین وأموال مستحقة الدفع محتجزة الحقا

خر ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلوالخسائر في قائمة الرباألرباحالمطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعّال. تدرج بالتكلفة 
الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعّال.

یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر 
ة الفعّال. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل من معدل الفائدال یتجزأ جزءاً

الشامل اآلخر الموحدة.

إعادة التصنیف 
ال یمكنھا إعادة تصنیف أي التزام مالي.المجموعة 

إلغاء االعتراف
وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض .انتھاؤهأو یتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء بھ أو الغاؤه 

أو  ً شروط التزام حالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا االستبدال أو التعدیل یتم التعامل یتم تعدیل حسب شروط مختلفة تماما
في قائمة لمعنیة ابین القیم الدفتریة معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجدید. یتم تسجیل الفرق ما 

.الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

)٩رقم (للمعیار الدولي للتقریر المالي التطبیق األولي 
ألحكام ٩رقم (المعیار الدولي للتقریر الماليطبقت المجموعة  ً قم رالمعیار الدولي للتقریر الماليالمبینة في التحّول) وفقا

). إن تاریخ التطبیق األولي (أي التاریخ الذي قامت فیھ المجموعة بتقییم موجوداتھا المالیة ومطلوباتھا المالیة الحالیة وفقا٩ً(
م. وبالتالي، قامت المجموعة بتطبیق متطلبات ٢٠١٦أكتوبر ٢) ھو ٩رقم (المعیار الدولي للتقریر الماليلشروط متطلبات 
م ولم تطبق المتطلبات ٢٠١٦أكتوبر ٢) على األدوات التي لم یتم استبعادھا كما في ٩رقم (ریر الماليالمعیار الدولي للتق

كما في  ً م.٢٠١٦أكتوبر ٢على األدوات التي تم استبعادھا فعلیا
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)المالیة األدوات

) (تتمة)٩رقم (للمعیار الدولي للتقریر المالي التطبیق األولي 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ً ال توجد موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة قامت المجموعة بتحدیدھا سابقا

) والخاضعة إلعادة التصنیف، أو التي اختارتھا المجموعة إلعادة التصنیف عند ٣٩بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
). ال توجد موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة اختارتھا المجموعة لتحدیدھا ٩(رقمالمعیار الدولي للتقریر الماليتطبیق 

).٩رقم (للمعیار الدولي للتقریر المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التطبیق األولي 

المالیة األدواتمقاصة 
یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق 

لتسویة المبالغ المدرجة  ً لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو الشركةلدى وتوافر النیةحالي نافذ نظاما
. نفس الوقتتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في 

النقد وما في حكمھ
ذات ألجلاواستثمارات أخرى قصیرة بالحسابات الحالیة البنوك لدىنقد النقد في الصندوق والیتكون النقد وما حكمھ من 

.متاحة الستخدام المجموعة دون أي قیودسیولة عالیة تاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أقل 

المخصصات
ویمكن تقدیره بصورة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق المجموعة تدرج المخصصات عندما یكون لدى 

یتم . خارج المجموعةاقتصادیةمنافعسداد ھذا االلتزام من خالل المجموعة ویكون ھناك احتمال أن یُطلب من موثوق بھا 
من١٢تحدید المخصصات التي یتوقع تسویتھا بعد  تاریخ التقریر المالي عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة شھراً

المتوقعة بمعدل یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة بھذا االلتزام. یدرج عكس قید الخصم 
كتكلفة تمویل.

عقد ــ غاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة الستمرار الیتم قیاس مخصص عقود المعاوضة بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلل
أیھما أقل. قبل تكوین المخصص، تقوم المجموعة بإدراج أي خسارة انخفاض في القیمة على األصل المرتبط بالعقد.

أن یُیتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تقریر مالي وتعدل لتعكس التقدیر الحالي األفضل. إذا لم یعد  تدفق طلب محتمالً
.المخصصنھ یتم عكس إااللتزام، فخارج المجموعة لتسویةموارد متضمنة منافع اقتصادیة 

منافع الموظفین 
موظفین قصیرة األجلمنافعأ) 

على أساس عدم الخصم وتصرف عند تقدیم الخدمة ذات العالقة.منافع الموظفین قصیرة األجل تقاس 

لمجموعة اإذا كان لدى یدرج االلتزام مقابل المبالغ المتوقع دفعھا بموجب المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو أي منافع أخرى 
حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بصورة یُعتد بھا. قانونيالتزام 

المنافع المحددة ب) برامج
بمقتضى نظام العمل السعودي لتعویض الموظفین عن فترات خدماتھم م تكوین مخصص مقابل المبالغ مستحقة الدفع یت

حددة بواسطة المنافع المببرامجفیما یتعلق المجموعة یتم احتساب صافي التزام كما في تاریخ قائمة المركز المالي. المتجمعة 
رح القیمة العادلة ألي وطا الموظف في الفترات الحالیة والسابقة وخصم ذلك المبلغتقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھ

. موجودات متعلقة بالبرامج
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)منافع الموظفین 

(تتمة)المنافع المحددة ب) برامج
من قبل خبیر اكتواري مؤھل بواسطة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. ً ندما عیتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنویا

ینتج عن االحتساب أصل محتمل للمجموعة، فیكون األصل المدرج محدد بالقیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة المتاحة في ھیئة 
أي إعادة تمویل مستقبلي من البرنامج أو تخفیض في المساھمات المستقبلیة في البرنامج. 

یاس صافي إعادة قأي حد أدنى من متطلبات التمویل المطبقة. یتم والحتساب القیمة الحالیة للمنافع االقتصادیة یتم اعتبار 
ة، والعائد لموجودات البرنامج (ما عدا المبلغ المسجل كجزء تكون من أرباح وخسائر اكتواریالذي یالتزام المنافع المحددة 

مة قائضمنفوراًتم إدراجھاالمسجل كجزء من الفائدة)، ویمن الفائدة) وتأثیر سقف الموجودات (إن وجدت، ما عدا المبلغ 
صافي مصروف الفائدة (الدخل) على صافي التزام الخدمة المحددة المجموعة . تحدد الموحدةاآلخر(الخسارة) الدخل الشامل 

صافي التزام لىإ) للفترة بواسطة تطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام المنافع المحددة في بدایة الفترة السنویة األصل(
جة ) خالل الفترة نتیاألصلباالعتبار أي تغیرات في صافي التزام المنافع المحددة (األخذ) مع األصلمنافع المحددة (ال

محددة في برنامج المنافع البللمساھمات ودفعات المنافع. یتم تسجیل صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة 
خر الموحدة.قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل

خدمة السابقة نھ یتم تسجیل التغیر الناتج في المنفعة التي تتعلق بالإفالبرنامجأو عندما یتم تقلیص تتغیر منافع البرنامجعندما 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. أو الربح أو الخسارة من التقلیص فوراً

والخسائر من تسویة برامج المنافع المحددة عندما تتم التسویة.تسجل المجموعة المكاسب 

ي ن عملیة التقییم االكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل فإف، بخصوص االلتزام المتعلق بمكافأة نھایة الخدمة للموظفین
.المجموعةالمملكة العربیة السعودیة وكذلك سیاسة 

ربحیة السھم 
لربح أو ایتم احتساب الربحیة األساسیة للسھم بقسمة تعرض المجموعة ربحیة السھم األساسیة والمخفضة لألسھم العادیة. 

الخسارة الموحدة العائدة للمساھمین العادیین بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، 
للسھم بتعدیل الربح أو الخسارة الموحدة العائدة المخفضة یةالربحجدت). یتم تحدید والمعدلة باألسھم المملوكة (إن و

للمساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة والمعدلة باألسھم المملوكة وتأثیرات جمیع األسھم العادیة 
المحتملة المخفضة.

التقاریر القطاعیة 
من الموجودات أو العملیات أو المنشآت:ھو مجموعةاألعمالقطاع 

في األنشطة التجاریة التي من خاللھا یمكن تحقیق إیرادات وتكبد مصروفات بما في ذلك اإلیرادات أعمالھیزاول )١
.للمجموعةوالمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى 

ص العملیات من أجل اتخاذ قرارات متعلقة بتخصیعنیتم تحلیل نتائج عملیاتھا بصورة مستمرة من قبل المسؤول األول )٢
الموارد وتقییم األداء، و

دقیقة.مالیةالتي تتوفر بشأنھا معلومات)٣

ھا على بنود عائدة مباشرة للقطاع وكذلك تلك التي یمكن تحدیدالعملیات عنلمسؤول األول تتضمن نتائج القطاع التي ترسل ل
یقدم عنھا تقاریر، وھي الوحدات االستراتیجیة ألنشطة المجموعة. تخمسة قطاعاعلى أساس منطقي. تمتلك المجموعة 

). ٣٥اإلیضاح (انظرلمزید من التفاصیل عن قطاعات األعمال، 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

التنفیذلم تدخل حیز الجدیدة والتعدیالت الصادرة ولكن معاییر ال. ٥

مجموعة، والتي للالقوائم المالیة إصدارالتي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخ التعدیالت فیما یلي المعاییر و
بتقییم تأثیرات المعاییر وال ً مذكورة أدناه على تعدیالت التتوقع المجموعة أن یتم تطبیقھا في المستقبل. تقوم المجموعة حالیا

قوائمھا المالیة الموحدة وتاریخ التطبیق ذات العالقة. فیما یلي المعاییر والتعدیالت الصادرة ولم تدخل حیز التنفیذ:

أ) معاییر المحاسبة الجدیدة

"عقود اإلیجار") ١٦(رقمالمعیار الدولي للتقریر المالي
نموذج محاسبة مستقل لعقود اإلیجار في قائمة المركز المالي للمستأجرین. )١٦(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليیقدم 

یمتلك المستأجر الحق في استعمال األصل الذي یمثل حقھ في استعمال األصل الرئیسي، بینما یمثل التزام اإلیجار التزام 
یرة االجل وعقود اإلیجار ذات القیم المنخفضة.المستأجر في دفع مبالغ اإلیجار. یوجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قص

إال أن تلك اإلعفاءات یمكن أن تستخدم فقط من قبل المستأجر. تبقى محاسبة المؤجر كما ھي بالنسبة للمعاییر الحالیة، ویستمر 
المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلي أو تشغیلي.

لدلیل عقود اإلیجار الحالي بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم ()١٦(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليیحل  ) ١٧بدیالً
"فیما إذا كان الترتیب یحتوي على -) ٤للمعیار رقم (المعاییر الدولیة للتقریر المالي تفسیر لجنة تفسیرات "عقود اإلیجار"، 

تفسیر لجنة تفسیرات ، الحوافز"-"عقود اإلیجار التشغیلي -) ١٥تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر للمعیار رقم (، عقد إیجار"
"تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإلیجار".-) ٢٧المعاییر للمعیار رقم (

منشآت التيم أو بعد ذلك التاریخ. یسمح بالتطبیق المبكر لل٢٠١٩ینایر ١یكون المعیار نافذا للفترات السنویة التي تبدأ في 
للمعیار "إیرادات من عقود العمالء" في أو قبل تاریخ التطبیق األولي –)١٥(رقم المعیار الدولي للتقریر الماليتطبق 

.)١٦(رقم الدولي للتقریر المالي 

ب) تعدیالت على معاییر المحاسبة الحالیة

استثمارات في ")٢٨(رقم معیار المحاسبة الدوليو"القوائم المالیة الموحدة" )١٠(رقم المعیار الدولي للتقریر المالي
"شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

فیما یتعلق ) ٢٨(رقم معیار المحاسبة الدولي) و١٠(رقمالمعیار الدولي للتقریر الماليبین القائمتعالج التعدیالت التضارب
شركة لة مع في معامالسیطرة على الشركة التابعة بالتوجیھات بشأن التوحید وحساب حقوق الملكیة عندما تفقد الشركة األم 

بالكامل عندما تفي الموجودات المحولة بتعریف "العمل التجاري" األرباحتسجیل التعدیالت تتطلب زمیلة أو مشروع مشترك. 
"تجمیع األعمال". –) ٣(رقم تقریر الماليالمعیار الدولي للبموجب

محاسبة جدیدة ال تقوم على التكلفة أو زیادة كاملة لبعض الحصص المحتفظ بھا من الموجودات التي ال  تقدم التعدیالت أیضاً
تتعلق بالعمل التجاري.

ارة أنھ لن یكون تلك التعدیالت. تعتقد اإلدتم تأجیل تاریخ نفاذ تلك التغیرات ألجل غیر مسمى. إال أنھ یسمح بالتطبیق المبكر ل
ھناك تأثیر على قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة فیما یخص ھذه التعدیالت.

"عقاریةالستثمارات اال") ٤٠(رقم معیار المحاسبة الدولي
لتحویل ااستثمارات عقاریة. تنص التعدیالت على أن تحویل عقارات إلى أو من ینبغي على المنشأة متى توضح التعدیالت 

جب یوحده ال یدعم التحویل. نوایا اإلدارة ، وفقط عندما یكون ھناك تغیر فعلي في االستخدام، كما أن التغیر في عندمایتم 
التقریر السنوي ةعلى المنشآت تطبیق التعدیالت بأثر مستقبلي على التغیرات في االستخدام التي تحدث في أو بعد بدایة فتر

التي تطبق فیھا المنشأة التعدیالت ألول مرة. یجب على المنشأة إعادة تقییم تصنیف العقارات المحتفظ بھا في ذلك التاریخ ـ 
ـ وإعادة تصنیف العقارات لتعكس الظروف القائمة في ذلك التاریخ. ً إذا كان ذلك ممكنا
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

التنفیذلم تدخل حیز الجدیدة والتعدیالت الصادرة ولكن معاییر ال. ٥

ب) تعدیالت على معاییر المحاسبة الحالیة (تتمة)

" (تتمة)عقاریةالستثمارات اال") ٤٠(رقم معیار المحاسبة الدولي
یُسمح بالتطبیق المبكر. یمكن . ذلك التاریخأو بعدم٢٠١٨ینایر ١التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في تسري ھذه 

على تقییم تأثیر التعدیلاإلدارة أي تقدیر. تعمل تطبیق ھذه التعدیالت بأثر مستقبلي أو رجعي دون استخدام  ً المحتمل حالیا
موعة فیما یتعلق بتلك التعدیالت.على قائمة المركز المالي الموحدة للمج

المعامالت بعملة أجنبیة والعوض المستلم أو ) "٢٢للمعیار رقم (المعاییر الدولیة للتقریر المالي تفسیر لجنة تفسیرات 
مقدماً"المدفوع

التاریخ الذي یجب ) االفتقار للوضوح من حیث ٢٢للمعیار رقم (المعاییر الدولیة للتقریر المالي عالج تفسیر لجنة تفسیرات ی
) ٢١حاسبة الدولي رقم (استخدامھ في معامالت العمالت األجنبیة والتي تتضمن الدفع المقدم أو استالم مبالغ. إن معیار الم

التغیرات في سعر صرف العمالت األجنبیة" غیر واضح بشأن تحدید تاریخ المعاملة لترجمة البنود ذات العالقة، مما "أثر-
سیر لجنة تففي التطبیق بغض النظر عن سعر الصرف المستخدم لترجمة البنود ذات العالقة. یوضح ینتج عنھ اختالف

) أن التاریخ الذي تقوم فیھ المجموعة بتسجیل المبالغ المدفوعة ٢٢(للمعیار رقم المعاییر الدولیة للتقریر المالي تفسیرات 
أو الدخل المؤجل الناتج عن الثمن المدفوع مقدماً. ً ١ینطبق التفسیر على الفترات السنویة للتقریر المالي التي تبدأ في مقدما

م أو بعد ذلك التاریخ. یسمح بالتطبیق المبكر. تعتبر اإلدارة أنھ لن یكون ھناك أي تأثیر على المركز المالي ٢٠١٨ینایر 
للمجموعة فیما یتعلق بھذا التعدیل.

راض""تكالیف االقت) ٢٣(رقم معیار المحاسبة الدولي
یوضح التعدیل أنھ عند احتساب معدل الرسملة للمبالغ التي تم اقتراضھا بشكل عام، یجب على المنشأة استثناء تكالیف 
االقتراض المطبقة على القروض التي تمت بشكل خاص للحصول على أصل مؤھل، فقط حتى یكون األصل جاھز لالستخدام 

المتعلقة بقروض محددة والتي تظل قائمة بعد أن یكون األصل المؤھل جاھز المعد من أجلھ أو للبیع. إن تكالیف االقتراض 
كجزء من تكالیف اقتراض عامة للمنشأة. ً لالستخدام المعد من أجلھ أو للبیع، یتم تصنیفھا الحقا

یر ن ھناك أي تأثم. یسمح بالتطبیق المبكر لھذا التعدیل. تعتبر اإلدارة أنھ لن یكو٢٠١٩ینایر ١إن تاریخ نفاذ التعدیل ھو 
على قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة فیما یتعلق بھذا التعدیل.

ألول مرةالمعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦
المجموعة أعدت (تاریخ إغالق الفترة الھجریة)م٢٠١٧أبریل ١٢المنتھیة في الفترة حتى بما في ذلكلجمیع الفترات

َ لسعودیة الھیئة اعنالصادرة والمتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة للمبادئ المحاسبیة قوائمھا المالیة فقط وفقا
ًللشركة المعدة األولى القوائم المالیة الموحدة ھذه ھي .للمحاسبین القانونیین ) ١(قم رللمعیار الدولي للتقریر المالي وفقا

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة." ألول مرةالمعاییر الدولیة للتقریر المالي "تطبیق 

ي المملكة المعتمدة فوالمعاییر الدولیة للتقریر المالي وبالتالي، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة الموحدة المتوافقة مع 
م (بدایة الفترة المیالدیة) إضافة إلى بیانات فترة المقارنة. ٢٠١٧أبریل ١٣للفترات التي تبدأ من والمطبقة العربیة السعودیة

أكتوبر ٢عند إعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة للمجموعة كما في 
ل٢٠١٦ ول مرةألالمعاییر الدولیة للتقریر المالي لمعیار الدولي الخاص بتطبیق م بعد إدخال تعدیالت محددة والتي تمت وفقاً

معتمد في المملكة العربیة السعودیة.كما ھو 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة) المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

اإلعفاء المطبق 
للسیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح ( ً )، باستثناء إعفاء حصلت علیھ المجموعة ٤أُعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة طبقا

ً ألولالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ) "تطبیق ١رقم (للمعیار الدولي للتقریر الماليعند اعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا
بأثر رجعي. اإلعفاء الُمطبق یتعلق بقیاس القیمة العادلة للموجوداتللمعاییر الدولیة للتقریر المالي مرة" من التطبیق الكامل 

ً ین لھیئة السعودیة للمحاسبة عن اللمعاییر الصادرالمالیة والمطلوبات المالیة عند االعتراف االولي، لتحمیل المبالغ وفقا
.التحّولالقانونیین كما في تاریخ 

م، ٢٠١٦أكتوبر ٢كما في المعاییر الدولیة للتقریر المالي على أساس قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة عند إعداد 
قامت المجموعة بتعدیل المبالغ التالیة التي سبق إدراجھا في م، ٢٠١٧أبریل ١٢فترة المنتھیة في والقوائم المالیة الموحدة لل

ً الھیئة ن والصادرة عفي المملكة العربیة السعودیة المتعارف علیھا للمبادئ المحاسبیة القوائم المالیة النظامیة المعدة وفقا
.السعودیة للمحاسبین القانونیین
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة) المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة الموحدة للمجموعة قائمة المركز المالي بین تسویةفیما یلي  ً المفصح عنھا وفقا
ًالموحدة قائمة المركز المالي وبین عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ر المالي للمعاییر الدولیة للتقریالمعدة وفقا

:)عاییر الدولیة للتقریر الماليالمإلى التحّول(تاریخ م٢٠١٦أكتوبر ٢المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة كما في 

إیضاح

مبادئ المحاسبة 
المتعارف علیھا 

الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

القانونیین 
لایر سعودي 

المعاییرإلى التحّولأثر 
الدولیة للتقریر المالي

لایر سعودي 
التصنیفإعادة 

لایر سعودي 

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي
لایر سعودي 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

مبالغ نقدیة محتجزة
استثمارات عقاریة
ممتلكات ومعدات

موجودات غیر ملموسة
استثمار في شركة زمیلة

دفعات مقدمة لبعض المؤسسین
موجودات غیر متداولة أخرى 

الموجودات غیر المتداولةإجمالي

الموجودات المتداولة 
في حكمھنقد وما 

الجزء المتداول -مبالغ نقدیة محتجزة 
وذمم مدینة أخرىذمم مدینة 

مخزون 
بغرض التطویر والبیععقارات 

موجودات متداولة أخرى

الموجودات المتداولة إجمالي

الموجوداتإجمالي

والمطلوبات الملكیة حقوق 
الملكیة حقوق 

رأس المال
احتیاطي نظامي

أرباح مبقاة 

ي حقوق الملكیة إجمال

(ج)٦
(ج)٦–)أ(٦

(ب)٦
(د)٦

(ھـ)٦

(و) و (ز)٦

)ز(٦

٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
١٫٧٦٦٫٢١٢٫٦١١

١٨٫٢٣٣٫٩٢٥٫٥٩٤
ــ

٥٤٫٧٤٤٫٧٠٠
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩

ــ
──────────

٢٠٫٧١٢٫٢٥١٫١١٤
──────────

١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١
٢١٧٫٣٩٤٫٦٨٠

٤٫٢٢٥٫١٨٠
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢

ــ
──────────
١٫٨٩٨٫٧٣٧٫٠٥١
──────────

٢٢٫٦١٠٫٩٨٨٫١٦٥
══════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨١٫٤١٥٫٧٩٦

٧٣٢٫٧٤٢٫١٥١
──────────

١٠٫١٠٨٫١٥٧٫٩٤٧
──────────

ــ
ــ

٢٫٨٨٩٫٦٩٢
ــ

)٢٫٨٤٣٫٩٨٥(
ــ

٧٫٥٥٧٫٣٩٣
────────

٧٫٦٠٣٫١٠٠
────────

ــ
ــ

)١٫٥٢٥٫٧١٩(
ــ
ــ
ــ

────────
)١٫٥٢٥٫٧١٩(

────────
٦٫٠٧٧٫٣٨١

════════

ــ
ــ

٦٫٧٣٢٫٣٤١
────────

٦٫٧٣٢٫٣٤١
────────

ــ
)٢٣٧٫٩٢٩(
)١٠٦٫٨١٨(

٣٤٤٫٧٤٧
ــ
ــ
ــ

────────
ــ

────────

ــ
ــ

)١٦٫٨٤٧٫٩٣٧(
ــ
ــ

٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١
════════

ــ
ــ
ــ

────────
ــ

────────

٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠
١٫٧٦٥٫٩٧٤٫٦٨٢

١٨٫٢٣٦٫٧٠٨٫٤٦٨
٣٤٤٫٧٤٧

٥١٫٩٠٠٫٧١٥
٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩

٧٫٥٥٧٫٣٩٣
──────────

٢٠٫٧١٩٫٨٥٤٫٢١٤
──────────

١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨
٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١
١٩٩٫٠٢١٫٠٢٤

٤٫٢٢٥٫١٨٠
٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢
٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨

──────────
١٫٩٠٧٫٩٤٣٫٦٠٣
──────────

٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
══════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨١٫٤١٥٫٧٩٦

٧٣٩٫٤٧٤٫٤٩٢
──────────

١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
──────────
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

إیضاح

مبادئ المحاسبة 
المتعارف علیھا الصادرة 

عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

لایر سعودي 

ر المعاییإلى التحّولأثر 
الدولیة للتقریر المالي

لایر سعودي 
التصنیفإعادة 

لایر سعودي

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي
لایر سعودي 

المطلوبات غیر المتداولة
وسُلفقروض 

مطلوبات مقابل إیجار تمویلي
مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص 

مطلوبات غیر متداولة أخرى

المطلوبات غیر المتداولة إجمالي

المطلوبات المتداولة 
الجزء المتداول–وسُلف قروض 

دائنة ومطلوبات متداولة أخرىذمم 
الجزء المتداول-تمویليمطلوبات مقابل إیجار 

زكاة مستحقة الدفع

المطلوبات المتداولة إجمالي

المطلوبات إجمالي

المطلوباتحقوق الملكیة وإجمالي

)ح(٦
(ھـ)٦

و (ز))ھـ(٦

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣
١٠٫٩٦٥٫٨٥٥

٤٨٨٫١٦٥٫١٤٢
──────────

١٠٫٣٨٨٫٨٠٢٫٠١٣
──────────

١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
١٫٠٧٦٫٠٦٥٫٩٠٣

١٢٫٠١٥٫١٩٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

──────────
٢٫١١٤٫٠٢٨٫٢٠٥
──────────

١٢٫٥٠٢٫٨٣٠٫٢١٨
──────────

٢٢٫٦١٠٫٩٨٨٫١٦٥
══════════

ــ
ــ

)١٫١٢٣٫٢٥٨(
٣٣٢٫٨١١

────────
)٧٩٠٫٤٤٧(

────────

ــ
١٣٥٫٤٨٧

ــ
ــ

────────
١٣٥٫٤٨٧

────────
)٦٥٤٫٩٦٠(

────────
٦٫٠٧٧٫٣٨١

════════

ــ
ــ
ــ
ــ

────────
ــ

────────

ــ
١٠٫٧٣٢٫٢٧١

ــ
ــ

────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١

────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١

────────
١٠٫٧٣٢٫٢٧١

════════

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣

٩٫٨٤٢٫٥٩٧
٤٨٨٫٤٩٧٫٩٥٣

──────────
١٠٫٣٨٨٫٠١١٫٥٦٦
──────────

١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١
١٫٠٨٦٫٩٣٣٫٦٦١

١٢٫٠١٥٫١٩٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

──────────
٢٫١٢٤٫٨٩٥٫٩٦٣
──────────

١٢٫٥١٢٫٩٠٧٫٥٢٩
──────────

٢٢٫٦٢٧٫٧٩٧٫٨١٧
══════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)  المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة الموحدة للمجموعة قائمة المركز المالي بین تسویةفیما یلي  ً المفصح عنھا وفقا
ًالموحدة قائمة المركز المالي وبین عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ر المالي للمعاییر الدولیة للتقریالمعدة وفقا

:م٢٠١٧أبریل ١٢المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة كما في 

إیضاح

مبادئ المحاسبة المتعارف 
علیھا الصادرة عن الھیئة 

السعودیة للمحاسبین 
القانونیین 

لایر سعودي 

المعاییرإلى التحّولأثر 
الدولیة للتقریر المالي

لایر سعودي 
التصنیفإعادة 

لایر سعودي 

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي
لایر سعودي 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

مبالغ نقدیة محتجزة
استثمارات عقاریة
ممتلكات ومعدات

موجودات غیر ملموسة
زمیلةةاستثمار في شرك

دفعات مقدمة لبعض المؤسسین
موجودات غیر متداولة أخرى 

الموجودات غیر المتداولةإجمالي

الموجودات المتداولة 
نقد وما في حكمھ

الجزء المتداول -مبالغ نقدیة محتجزة 
وذمم مدینة أخرىذمم مدینة
مخزون 
بغرض التطویر والبیععقارات 

موجودات متداولة أخرى

موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع

الموجودات المتداولة إجمالي

الموجوداتإجمالي

والمطلوبات الملكیة حقوق 
الملكیة حقوق 

رأس المال
نظامياحتیاطي 

أرباح مبقاة 

إجمالي حقوق الملكیة 

(ج)٦–)أ(٦
(ب)٦
(د)٦

(ھـ)٦

(و) و (ز)٦

)ھـ(٦

١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
١٫٥٤٤٫٠٦٦٫٥٩٠

١٥٫٦٩٧٫٠٨٣٫٠٥٣
ــ

٨٣٫٢٥٢٫٩٦٨
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨

ــ
──────────
١٧٫٧٧٥٫١٩٩٫٦٩٩
──────────

٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
١٣٨٫١١٧٫٤٤٠
٧٩٫٢٥٧٫٤٤٢
٣٫٤٦٠٫٩٥٦

٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
ــ

──────────
٨٢٣٫٨٨١٫٦٠٨

٤٫٢٦٠٫١٩٦٫٧٩٦
──────────
٥٫٠٨٤٫٠٧٨٫٤٠٤

──────────
٢٢٫٨٥٩٫٢٧٨٫١٠٣
══════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١

٨٠٢٫١٤٧٫٨٥١
──────────
١٠٫١٨٥٫٢٧٥٫٣٩٢
──────────

ــ
ــ

٣٫٦٥٢٫٥٩٧
ــ

)٣٫٧٠٥٫٠٣٢(
ــ

١٠٫٣٠١٫٤٧٧
─────────

١٠٫٢٤٩٫٠٤٢
─────────

ــ
ــ

)٦٫٢٨٧٫٨١٤(
ــ
ــ
ــ

─────────
)٦٫٢٨٧٫٨١٤(

٧٣٣٫٦٤٩
─────────

)٥٫٥٥٤٫١٦٥(
─────────

٤٫٦٩٤٫٨٧٧
═════════

ــ
ــ

٦٫٠٦٥٫٥٢٢
─────────

٦٫٠٦٥٫٥٢٢
─────────

ــ
١٫٣٤٠٫٠١٤٫٨٥٩

)١٫٣٤٢٫٥٦٦٫٧٠٢ (
٨٩٥٫٢١١

ــ
ــ
ــ

─────────
)١٫٦٥٦٫٦٣٢(

─────────

ــ
ــ

)١٣٫٢١٧٫٦٠٥(
ــ
ــ

٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥
─────────

١١٫٧٥٥٫٤٣٠
١٫٦٥٦٫٦٣٢

─────────
١٣٫٤١٢٫٠٦٢

─────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠

═════════

ــ
ــ
ــ

─────────
ــ

─────────

١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠
٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩

١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨
٨٩٥٫٢١١

٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦
٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨
١٠٫٣٠١٫٤٧٧

──────────
١٧٫٧٨٣٫٧٩٢٫١٠٩
──────────

٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢
١٣٨٫١١٧٫٤٤٠
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
٣٫٤٦٠٫٩٥٦

٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨
٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥

──────────
٨٢٩٫٣٤٩٫٢٢٤

٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
──────────
٥٫٠٩١٫٩٣٦٫٣٠١
──────────

٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
══════════

٩٫٢٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫١٢٧٫٥٤١

٨٠٨٫٢١٣٫٣٧٣
──────────

١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
──────────



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٣٧-

(تتمة)القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

إیضاح

مبادئ المحاسبة 
المتعارف علیھا الصادرة 

عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

لایر سعودي 

المعاییر إلى التحّولأثر 
الدولیة للتقریر المالي

لایر سعودي 
التصنیفإعادة 

لایر سعودي 

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي
لایر سعودي 

المطلوبات غیر المتداولة
وسُلفقروض 

مطلوبات مقابل إیجار تمویلي
مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مخصص 

متداولة أخرىمطلوبات غیر 

المطلوبات غیر المتداولة إجمالي

المطلوبات المتداولة 
الجزء المتداول–وسُلف قروض 

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
الجزء المتداول-مطلوبات مقابل إیجار تمویلي

زكاة مستحقة الدفع

المطلوبات المتداولة إجمالي

المطلوبات إجمالي

المطلوباتالملكیة وحقوق إجمالي

)ح(٦
(ھـ)٦

و (ز))ھـ(٦

١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١

١٤٫٢٢٧٫٧٧٠
٥٤٤٫٠٠١٫٩٤٢

──────────
١١٫٥٨٩٫٢٧٠٫٩٤٦
──────────

٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
٦٧٧٫٣٧٧٫٣٩٦
١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

──────────
١٫٠٨٤٫٧٣١٫٧٦٥

──────────
١٢٫٦٧٤٫٠٠٢٫٧١١
──────────
٢٢٫٨٥٩٫٢٧٨٫١٠٣
══════════

ــ
ــ

)١٫٩٣١٫٥٥٤(
٣٧٥٫٨٦٢

────────
)١٫٥٥٥٫٦٩٢(

────────

ــ
١٨٥٫٠٤٧

ــ
ــ

────────
١٨٥٫٠٤٧

────────
)١٫٣٧٠٫٦٤٥(

────────
٤٫٦٩٤٫٨٧٧

════════

ــ
ــ
ــ
ــ

────────
ــ

────────

ــ
١١٫٧٥٥٫٤٣٠

ــ
ــ

────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠

────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠

────────
١١٫٧٥٥٫٤٣٠

════════

١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١
١٢٫٢٩٦٫٢١٦

٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
──────────
١١٫٥٨٧٫٧١٥٫٢٥٤
──────────

٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣

١٥٫٢٩٥٫٣٨٦
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

──────────
١٫٠٩٦٫٦٧٢٫٢٤٢

──────────
١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
──────────
٢٢٫٨٧٥٫٧٢٨٫٤١٠
══════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٣٨-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة المفصح عنھا الدخل الموحدة للمجموعةبین قائمة تسویةفیما یلي  ً وفقا
ًالسعودیة للمحاسبین القانونیین  الدولیة للمعاییروبین قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المعدة وفقا

:م٢٠١٧أبریل ١٢م إلى ٢٠١٦أكتوبر ٢المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة للفترة من للتقریر المالي 

إیضاح

مبادئ المحاسبة المتعارف 
علیھا الصادرة عن الھیئة 

السعودیة للمحاسبین 
القانونیین 

لایر سعودي 

المعاییرإلى التحّولأثر 
للتقریر الماليالدولیة 

لایر سعودي 
إعادة التصنیف
لایر سعودي 

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي 
لایر سعودي 

إیرادات
تكلفة اإلیرادات

الربح اإلجمالي

وتسویقمصروفات بیع
مصروفات عمومیة وإداریة

إیرادات أخرى

الربح التشغیلي

أعباء مالیة
شركة زمیلةحصة في نتائج استثمار في 

الربح قبل الزكاة 
الزكاة

الربح للفترة 

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن یتم تصنیفھا إلى قائمة الربح أو 

الخسارة في فترات الحقة:
إعادة قیاس مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

للموظفین

للفترةاألخرىةالشاملالخسارة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

(ھـ)٦
(أ)٦

(ھـ)(و)(ح)٦

(د)٦

(ح)٦

٥٤٤٫٩٩٧٫٣٠٨
)٢٩٢٫٨٤٣٫٣٤٥(

─────────
٢٥٢٫١٥٣٫٩٦٣

)١٢٫٨٢٤٫٥٩٠(
)٥٧٫١٥٢٫٥٩٥(

١٠٫٦٧٥٫٣٥٦
─────────
١٩٢٫٨٥٢٫١٣٤

─────────
)١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣(

٢٫٨٤٥٫٣١٤
─────────

٧٧٫١١٧٫٤٤٥
ــ

─────────
٧٧٫١١٧٫٤٤٥

─────────

ــ
─────────

ــ
─────────

٧٧٫١١٧٫٤٤٥
═════════

٢٫٧٤٤٫٠٨٤
١٫٤٩٦٫٥٥٤

─────────
٤٫٢٤٠٫٦٣٨

ــ
١٫٥١١٫١٣٧

)٥٫٥٥٧٫٥٤٧(
─────────

١٩٤٫٢٢٨
─────────

ــ
)٨٦١٫٠٤٧(

─────────
)٦٦٦٫٨١٩(

ــ
─────────

)٦٦٦٫٨١٩(
─────────

ــ
─────────

ــ
─────────

)٦٦٦٫٨١٩(
═════════

ــ
ــ

─────────
ــ

ــ
٢٠٦٫٣٣٢

ــ
─────────

٢٠٦٫٣٣٢
─────────

ــ
ــ

─────────
٢٠٦٫٣٣٢

ــ
─────────

٢٠٦٫٣٣٢
─────────

)٢٠٦٫٣٣٢(
─────────

)٢٠٦٫٣٣٢(
─────────

ــ
═════════

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢
)٢٩١٫٣٤٦٫٧٩١(

─────────
٢٥٦٫٣٩٤٫٦٠١

)١٢٫٨٢٤٫٥٩٠(
)٥٥٫٤٣٥٫١٢٦(

٥٫١١٧٫٨٠٩
─────────
١٩٣٫٢٥٢٫٦٩٤

─────────
)١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣(

١٫٩٨٤٫٢٦٧
─────────

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨
ــ

─────────
٧٦٫٦٥٦٫٩٥٨

─────────

)٢٠٦٫٣٣٢(
─────────

)٢٠٦٫٣٣٢(
─────────

٧٦٫٤٥٠٫٦٢٦
═════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)ألول مرة المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

الدخل الشامل للفترة إجمالي م و٢٠١٧أبریل ١٢م و٢٠١٦اكتوبر ٢حقوق الملكیة كما في تسویةفیما یلي اإلیضاحات حول 
:م٢٠١٧أبریل ١٢م إلى ٢٠١٦أكتوبر ٢من 

(ا) تجزئة الممتلكات والمعدات ٦
ل واحد لممتلكات والمعدات كأصاتحت بندبموجب الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة باحتساب المعدات 

من أن تكون عناصر جوھریة كل على حدة (التجزئة) ویتم استھالكھا على مدى العمر االنتاجي التقدیري. وفقاً مستقل بدالً
امت المجموعة بتطبیق متطلبات التجزئة وقامت باحتساب تأثیرھا على األعمار االنتاجیة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ق

٢،٨٩مبلغ بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى التحّولالمبقاة في تاریخ األرباحمما نتج عنھ زیادة في الممتلكات والمعدات و
م. تم ٢٠١٧أبریل ١٢المنتھیة في للفترةملیون لایر سعودي ١،٥٠ملیون لایر سعودي وزیادة في الربح قبل الزكاة بمبلغ 

م ٢٠١٦أكتوبر ٢على تجزئة األصل وتأثیر االستھالك كما في احتساب ھذا التأثیر كجزء من التعدیالت عند التحویل. بناًء
١٢بیع كما في نف كمحتفظ بھ لل) تم تعدیل القیمة الدفتریة لألصل المصالمعاییر الدولیة للتقریر الماليإلى التحّول(تاریخ 
م عن طریق االستھالك للحد المتعلق بتلك الموجودات. یتم احتساب ھذه البنود كجزء من تعدیالت إعادة ٢٠١٧أبریل 

التصنیف.

(ب) الموجودات غیر الملموسة٦
للمعاییر الدولیة  ً ات غیر موجودإلى ممتلكات ومعدات من، قامت المجموعة بإعادة تصنیف بنود محددة للتقاریر المالیةوفقا

المالیة الموحدة. كان التأثیر ھو زیادة الموجودات غیر الملموسة قوائمھاملموسة (برامج) لیكون ھناك عرض أكثر دقة في 
على الربح قبلاألرباحوانخفاض الممتلكات والمعدات. لم یكن ھناك أي تأثیر على  المبقاة كما في تاریخ التحویل أو الحقاً

الزكاة حیث أن العمر االنتاجي لتلك الموجودات المعاد تصنیفھا یبقى كما ھو. یتم احتساب ھذه البنود كجزء من تعدیالت 
إعادة التصنیف.

(ج) إعادة تصنیف بنود االستثمارات العقاریة٦
للمعاییر الدولیة  ً عقاریة زات كجزء من استثمارات، قامت المجموعة بإعادة تصنیف بنود من أثاث وتجھیللتقاریر المالیةوفقا

المالیة الموحدة. كان التأثیر ھو زیادة الممتلكات والمعدات قوائمھاإلى ممتلكات ومعدات لیكون ھناك عرض أكثر دقة في 
على الربح قباألرباحوانخفاض االستثمارات العقاریة. لم یكن ھناك أي تأثیر على  ً ل المبقاة كما في تاریخ التحویل أو الحقا

الزكاة حیث أن العمر االنتاجي لتلك الموجودات المعاد تصنیفھا یبقى كما ھو. یتم احتساب ھذه البنود كجزء من تعدیالت 
إعادة التصنیف.

زمیلة(د) حصة من الربح في شركة ٦
للمعاییر الدولیة  ً ، على المنشأة احتساب مصروف اتفاقیات عقود اإلیجار على أساس القسط الثابت على للتقاریر المالیةوفقا

ت المجموعة بتعدیل حصة من إن وجدت. وبالتالي، قامـاإلیجار بما في ذلك الفترة التي ال یدفع عنھا إیجارعقد مدى مدة 
ار والتي یتم إطفاؤھا على أساس القسط وتأثیر مصروف اإلیجار على اتفاقیات اإلیجزمیلةاستثمار في شركة من الربح 

القیمة افي صاإلیجار بما في ذلك الفترة التي ال یدفع عنھا إیجار. نتج عن التأثیر انخفاض في عقد الثابت على مدى مدة 
ملیون ٢،٨٤مبلغ بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى التحّولالمبقاة في تاریخ األرباحوزمیلةالدفتریة لالستثمار في شركة 

م. تم احتساب ٢٠١٧أبریل ١٢المنتھیة في للفترةملیون لایر سعودي ٠،٨٦لایر سعودي وانخفاض الربح قبل الزكاة بمبلغ 
التأثیر كجزء من التعدیالت عند التحویل.

(ھـ) عقود إیجار محاسب علیھا بطریقة القسط الثابت٦
للمعاییر الدولیة  ً لمجموعةاتساب اإلیرادات/المصروفات لمعامالت عقود اإلیجار التي تبرمھا ، یتم احللتقاریر المالیةوفقا

رف النظر اإلیجار بصزیادةوفترات التي ال یدفع عنھا إیجارعلى أساس القسط الثابت طوال مدة اإلیجار بما في ذلك الفترة 
ات عقد اإلیجار على أساس القسط إیرادات/ مصروفالمجموعةعن توقیت االستالم/الدفع ـ إن وجدت. وبالتالي، احتسبت 

اإلیرادات/المصروفات على حساب الثابت طوال مدة اإلیجار. نتج عن ذلك وجود توازن ما بین الموجودات/المطلوبات 
أخرى. ناحیةاإلضافیة المسجلة نتیجة طریقة القسط الثابت من 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

عقود إیجار محاسب علیھا بطریقة القسط الثابت (تتمة)(ھـ) ٦
اإلیجار بمبلغ في عقدالمقابلاالعتراف باألصل المعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى التحّولنتج عن ھذا التأثیر في تاریخ 

ملیون لایر سعودي مع تأثیر متراكم ینتج عنھ زیادة ٠،٤٧في عقد اإلیجار بمبلغ المقابلملیون لایر سعودي وااللتزام ٧،٥٦
ملیون لایر سعودي ٢،٦٥ملیون لایر سعودي وصافي زیادة في الربح قبل الزكاة بمبلغ ٧،٠٩المبقاة بمبلغ األرباحفي 

.التحّولم. تم احتساب التأثیر كجزء من التعدیالت عند ٢٠١٧أبریل ١٢للفترة المنتھیة في 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة(و) ٦
للمعاییر الدولیة  ً للتقاریر المالیة، قامت المجموعة باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس نموذج الخسائر وفقا

شھرا أو نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة بدال من نموذج الخسائر المتكبدة الحالیة. ١٢تمانیة المتوقعة لمدة االئ
وبالتالي، قامت المجموعة بتبني نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة مما نتج عنھ انخفاض في الذمم المدینة 

ملیون لایر سعودي وزیادة في الربح قبل ١،٥٣بمبلغ المعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى تحّولالالمبقاة في تاریخ األرباحو
ملیون لایر سعودي. تم ٠،٨٠م بمبلغ ٢٠١٧أبریل ١٢الزكاة نتیجة عكس قید مخصص الزیادة الناتج للفترة المنتھیة في 

.التحّولاحتساب التأثیر كجزء من تعدیالت 

ًدفعات مقدمة (ز) ٦ من العمالء ومبالغ مدفوعة مقدما
ً مة من ، قامت المجموعة بإعادة تصنیف مبالغ مقدالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیةللمعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقا

ذمم مدینة قائمة من ھؤالء العمالء. كان التأثیر ھو بمقدار وجودلتزام مقابل الذمم المدینة إلى اتسویتھاتم یالعمالء والتي 
زیادة في الذمم المدینة والمطلوبات األخرى. إضافة لذلك، قامت المجموعة بإعادة تصنیف المبالغ المدفوعة المتضمنة في 

لة األخرى الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى كموجودات متداولة أخرى، نتج عنھا الزیادة في الموجودات المتداو
في الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى. یتم عمل إعادة تصنیف لیكون ھناك عرض أكثر دقة في القوائم المقابلواالنخفاض 

على الربح قبل الزكاة. تم احتالتحّولالمبقاة كما في تاریخ األرباحالمالیة الموحدة. لم یكن ھناك أي تأُثیر على  ً ساب أو الحقا
ء من التعدیالت عند إعادة التصنیف.التأثیر كجز

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین)ح(٦
للمعاییر الدولیة  ً ، قامت المجموعة بتسجیل االلتزام لحساب برامج منافع الموظفین المحددة باستخدام ةللتقاریر المالیوفقا

دة. وقامت بمراجعة التزام منافع الموظفین المحداالفتراضات االكتواریة. وبالتالي، حصلت المجموعة على تقییمات اكتواریة
ملیون ١،١٢المبقاة بمبلغ األرباحنتج عن ذلك عكس قید (انخفاض) لمخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وزیادة في 

حساب عكس لونتج عن ذلك زیادة في الربح قبل الزكاة المعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى التحّوللایر سعودي في تاریخ 
.التحّولم. تم احتساب التأثیر كجزء من تعدیالت ٢٠١٧أبریل ١٢ملیون لایر سعودي كما في ٠،٨١قید االلتزام بمبلغ 

ً لقیام بإعادة على المجموعة ایجب ، المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةللمعاییر الدولیة للتقریر المالي إضافة لذلك ووفقا
/ (الخسائر) االكتواریة "إلى بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن یتم إعادة تصنیفھا األرباحت التي تشمل القیاساإعادة تصنیف 

ً ، قامت المجموعة بإعادة تصنیف الخسارة المعاییر الدولیة للتقریر الماليلمتطلباتفي الربح أو الخسارة الحقاً". ووفقا
م ٢٠١٧أبریل ١٢نتج عنھ زیادة في الربح قبل الزكاة للفترة المنتھیة في ملیون لایر سعودي والذي ٠،٢١االكتواریة بمبلغ 

للدخل الشامل اآلخر. لن یكون لذلك تأُثیر على مجموع الدخل الشامل لفترات التقریر المالي المذكورة. تم احتساب التأثیر 
كجزء من تعدیالت إعادة التصنیف.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ألول مرة (تتمة)المعاییر الدولیة للتقریر المالي . تطبیق ٦

التدفقات النقدیة)ط(٦
ابریل ١٢ة المنتھیة في للفترالمعاییر الدولیة للتقریر المالي إلى التحّولفیما یلي التأثیر على التدفقات النقدیة الموحدة لحساب 

م:٢٠١٧

نقد وما في حكمھال. ٧

ملیون لایر سعودي تم إیداعھ في ودیعة مرابحة ذات تاریخ استحقاق لثالثة ٢٠٩،٩٥البنوك مبلغ لدىیتضمن النقد )أ
م: ال شيء) لدى بنك ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، ٢٠٩،٩٥م: ٢٠١٧أبریل ١٢(أشھر أو أقل خالل الفترة

لدى بنوك تجاریة مقابل الحصول على عمولة بالسعر السائد في السوق.یتم ربطھاودائع المرابحة ھي ودائع محلي.

أبریل ١٢ملیون لایر سعودي (١٧٫٨٣مودعة لدى بنك البالد، جھة ذات عالقة، بمبلغ البنوك مبالغ لدىیتضمن النقد )ب
ملیون لایر سعودي).٨٧٦،٥٨م: ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، ٤٣م: ٢٠١٧

ترتیباتمن ضاالتفاقیةبموجب لدى بنوك كاحتیاطيحساب مستقلالمبالغ المودعة في النقدیة المحتجزة األرصدةتمثل )ج
.كمبالغ نقدیة متداولة وغیر متداولةالنقدیة المحتجزة األرصدةیتم تصنیف وبالتالي . ذات صلة

المتعارف مبادئ المحاسبة
الھیئة الصادرة عنعلیھا 

السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

لایر سعودي 

لمعاییر الدولیة ا
للتقریر المالي
لایر سعودي 

الفرق
لایر سعودي 

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
المستخدم في األنشطة االستثماریةصافي النقد 

صافي النقد من األنشطة التمویلیة

)١٨٩٫٤٦١٫٠٢٣(
)١٫٤٥٦٫٣٥٠٫٥٢٩(

٧٩٩٫٦٠٤٫٤٥٦

)١٨٩٫٤٦١٫٠٢٣(
)١٫١٨٠٫٠٠٠٫٥٨٨(

٥٢٣٫٢٥٤٫٥١٥

ــ
)٢٧٦٫٣٤٩٫٩٤١(

٢٧٦٫٣٤٩٫٩٤١

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر ٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

٧٧٦٫٨٢٥٥٧٦٫٧١١٩٩٤٫٤٩٨نقد في الصندوق
١٫٧٣٤٫٩٣٧٫٩٠٠٦٥٨٫٨٥٧٫٠٨١١٫٧٨٠٫٩٩٦٫٣٣١)أدناه(أ) و (ب) ینالبنوك (نظر اإلیضاحلدىنقد 

──────────────────────────
١٫٧٣٥٫٧١٤٫٧٢٥٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢١٫٧٨١٫٩٩٠٫٨٢٩

الجزء المتداول –ناقص: المبالغ النقدیة المحتجزة 
)٢٠٤٫٥١٧٫٣٨١()١٣٨٫١١٧٫٤٤٠(ــ)أدناه(ج) انظر إیضاح(

الجزء غیر –ناقص: المبالغ النقدیة المحتجزة 
)٣٤٢٫٥٩٠٫٠٠٠()١٣٢٫٦٤٠٫٠٠٠()٧٦٢٫٨٩٠٫٦٠٧()أدناه(ج) انظر إیضاحالمتداول (

──────────────────────────
٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨النقد وما في حكمھ

══════════════════════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

استثمارات عقاریة. ٨
مباني

لایر سعودي
معدات

لایر سعودي

موجودات بنیة 
تحتیة

لایر سعودي

أعمال رأسمالیة 
تحت التنفیذ
لایر سعودي

المجموع
لایر سعودي

التكلفة:
م٢٠١٦أكتوبر ٢الرصید في 

خالل الفترةرسملة 
)٩إیضاح(ممتلكات ومعداتتحویل من 

)١٧إیضاحموجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (إلى إعادة تصنیف 

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
)"أ"٩إیضاحتحویالت من ممتلكات ومعدات (

"ب" أدناه)إیضاح(إضافات

م٢٠١٧دیسمبر٣١الرصید في 

االستھالك المتراكم:
م٢٠١٦أكتوبر ٢في الرصید

االستھالك للفترة
)٩إیضاح(من ممتلكات ومعداتتحویالت

)١٧إیضاحموجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (إلى إعادة تصنیف 

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
)"أ"٩إیضاحتحویالت من ممتلكات ومعدات (

تعدیل مقابل تغیر في الخطة للموجودات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع
االستھالك للفترة

م٢٠١٧دیسمبر٣١الرصید في 

:الدفتریةي القیمصاف
م٢٠١٦أكتوبر ٢في 

م٢٠١٧أبریل ١٢في 

م٢٠١٧دیسمبر٣١في 

٤٢٨٫٢٣٣٫٠١٩
٩١٫٠٨٣٫٧٩٧

١٧١٫٠٢٠٫٦٠٠
)٤١٨٫١٦٠٫٢٣٩(

─────────
٢٧٢٫١٧٧٫١٧٧
٥٧٨٫٣٩٠٫١٩٥
٩٠٥٫٤١١٫١٧٤

─────────
١٫٧٥٥٫٩٧٨٫٥٤٦
─────────

٣٥٫٢٨٠٫٤٧١
٨٤٤٫٣٣٣

٣٫٧٠٣٫٠٨٥
)٣٦٫١٢٤٫٨٠٤(

─────────
٣٫٧٠٣٫٠٨٥

١٨٫١٩٩٫٣٥١
)٤٫٢٠٨٫٩٣٣(

١٢٫٤٢٤٫٦٧٢
─────────

٣٠٫١١٨٫١٧٥
─────────

٣٩٢٫٩٥٢٫٥٤٨
═════════
٢٦٨٫٤٧٤٫٠٩٢

═════════
١٫٧٢٥٫٨٦٠٫٣٧١
═════════

١٧٩٫٥٦٩٫٦٦١
٤٦٫٥٠٧٫٤٣٢
٨٢٫٥٣٣٫٤٠٣

)١٧٥٫١٢٩٫٣٢٢(
─────────
١٣٣٫٤٨١٫١٧٤
١٩٥٫٦٢٩٫١٦١
٣٠٩٫٧٢٢٫٧٢١

─────────
٦٣٨٫٨٣٣٫٠٥٦

─────────

٤٢٫٩٨٩٫٨٧١
١٫٨٤٧٫٩٩٥
٤٫٨٦١٫٤٨٨

)٤٤٫٨٣٧٫٨٦٦(
─────────

٤٫٨٦١٫٤٨٨
١٥٫٥٢٤٫١٧٥

)٧٫٤٩١٫٦٤٣(
١٩٫٣١١٫٨٦٢

─────────
٣٢٫٢٠٥٫٨٨٢

─────────

١٣٦٫٥٧٩٫٧٩٠
═════════
١٢٨٫٦١٩٫٦٨٦
═════════
٦٠٦٫٦٢٧٫١٧٤

═════════

٤٦٫٩١٠٫٥٧٦
٧٫٠٥٣٫٤١٠

٣٨٫٣٧١٫١٣٠
ــ

─────────
٩٢٫٣٣٥٫١١٦

ــ
ــ

─────────
٩٢٫٣٣٥٫١١٦

─────────

٧٫٠٣٦٫٨٢٣
٤٦٧٫٧٦٠

١٫٧٢٨٫٢٢٨
ــ

─────────
٩٫٢٣٢٫٨١١

ــ
ــ

٢٫٤٧٢٫٨١٠
─────────

١١٫٧٠٥٫٦٢١
─────────

٣٩٫٨٧٣٫٧٥٣
═════════

٨٣٫١٠٢٫٣٠٥
═════════

٨٠٫٦٢٩٫٤٩٥
═════════

١٫١٩٦٫٥٦٨٫٥٩١
)١٤٤٫٦٤٤٫٦٣٩(

١٫٣٥١٫٩٦١٫٤١٤
ــ

──────────
٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦

ــ
٢٩١٫٠٧١٫٤٩٥

──────────
٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١
──────────

ــ
ــ
ــ
ــ

──────────
ــ
ــ
ــ
ــ

──────────
ــ

──────────

١٫١٩٦٫٥٦٨٫٥٩١
══════════
٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦
══════════
٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١
══════════

١٫٨٥١٫٢٨١٫٨٤٧
ــ

١٫٦٤٣٫٨٨٦٫٥٤٧
)٥٩٣٫٢٨٩٫٥٦١(

──────────
٢٫٩٠١٫٨٧٨٫٨٣٣

٧٧٤٫٠١٩٫٣٥٦
١٫٥٠٦٫٢٠٥٫٣٩٠

──────────
٥٫١٨٢٫١٠٣٫٥٧٩
──────────

٨٥٫٣٠٧٫١٦٥
٣٫١٦٠٫٠٨٨

١٠٫٢٩٢٫٨٠١
)٨٠٫٩٦٢٫٦٧٠(

──────────
١٧٫٧٩٧٫٣٨٤
٣٣٫٧٢٣٫٥٢٦

)١١٫٧٠٠٫٥٧٦(
٣٤٫٢٠٩٫٣٤٤

──────────
٧٤٫٠٢٩٫٦٧٨

──────────

١٫٧٦٥٫٩٧٤٫٦٨٢
══════════
٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩
══════════
٥٫١٠٨٫٠٧٣٫٩٠١
══════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٤٣-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. استثمارات عقاریة (تتمة)٨

ملیون لایر ٤٦١م: ٢٠١٧ابریل ١٢ملیون لایر سعودي (٥٢٧،٨مبلغ م، تم رسملة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في )أ
من استثمارات عقاریة ضإنشاء ملیون لایر سعودي) كتكلفة قروض من أجل ١٨٩،٦م: ٢٠١٦أكتوبر ٢سعودي، 

الفعّال ائدة الفمعدلالنسبة المستخدمة لتحدید مبلغ تكلفة القروض المؤھلة للرسملة ھي أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ. 
.لالقتراضالمحدد

ملیون لایر سعودي ٩٠٥،٤) قامت المجموعة ببیع وإعادة استئجار مباني ومعدات بمبلغ ١٧كر في اإلیضاح (كما ُذ)ب
على شروط وأحكام الإیجارملیون لایر سعودي على التوالي بموجب عقد ٣٠٩،٧مبلغ و دى على متفاقتمویلي بناًء

ملیون ٩٠٣،٨مبلغ م، بلغت القیمة الدفتریة للمباني والمعدات المستأجرة ٢٠١٧دیسمبر ٣١سنوات. كما في ١٠مدة 
ملیون لایر سعودي على التوالي.٣٠٧لایر سعودي ومبلغ 

قیاس القیم العادلة:ج) 
سابقةت لدیھم مؤھالت احترافیة مالئمة وخبرامستقلینتم تحدید القیم العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل مقیمین عقاریین 

م ھي ٢٠١٧دیسمبر ٣١في الموقع ونوعیة العقارات التي جرى تقییمھا. إن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في 
.باستثناء األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذملیون لایر سعودي٣٫١٥٨،٢

"إجمالي قیمة (إجمالي قیمة تطویر العقارلتحدید القیمة العادلة لالستثمار العقاري، فإن القیمة العادلة یتم تحدیدھا باستخدام 
التدفقات النقدیة المخصومة. إن إجمالي قیمة التطویر ھو القیمةأسلوب التطویر"). یتم تقدیر إجمالي قیمة التطویر باستخدام

تمال وحدات بعد اكقار حال اكتمالھ حسب تاریخ التسلیم المحدد. لقد تم احتساب إجمالي قیمة التطویرالسوقیة المتوقعة للع
التجزئة من خالل خصم تدفقات صافي الدخل المتوقع من العملیات (أي اإلیرادات والمصروفات المتوقعة ـ أسلوب التدفقات 

اب احتسیخ العملیة من تاریخ التقییم (أي أسلوب الرسملة). تم سنوات من تار١٠النقدیة المخصومة) والبیع االفتراضي بعد 
على صافي الدخل من العملی ي دون تضخیمھ لحساب تاریخ التقییم فالتقدیرالسوق الحالیة كما في تاریخ أحوالات بناًء

ي االفتراضات حركة جوھریة ف. إن أيالتقدیرالمستقبل. وبالتالي، لم یتم خصم إجمالي قیمة التطویر الناتج بالعودة إلى تاریخ 
ع ، قد یؤدي إلى خفض أو رف، الخیجارالخصم، العائد، نمو اإلالعادل لالستثمارات العقاریة مثل معدل للتقدیرالمستخدمة 

القیمة العادلة لھذه الموجودات. لقد تم تصنیف قیاس القیمة العادلة لجمیع االستثمارات العقاریة ضمن المستوى الثالث من 
إلى معطیات أسلوب التقییم المستخدم.ھرمیة القیم العادلة استناداً

تمثل القیمة العادلة فقط الممتلكات المكتملة. لیس من الناحیة العملیة تحدید القیمة العادلة لألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ دون 
دلة. وصول انجاز الممتلكات إلى مرحلة یكون فیھا من المعقول التأكد من القیمة العا

م ـ على أساس ممارسة التقدیر ٢٠١٧دیسمبر ٣١تم التوصل إلى القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة ـ كما في 
ال ساليبھ شركة جونز النج ال سالي ـ مثمن عقاري مستقل ـ لیس لھ صلة بالمجموعة. إن شركة جونز النجتالذي قام

معتمدة من المعھد الملكي للمساحین المعتمدین.  ً مرخصة لھا من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (تقییم) وھي أیضا
لدى شركة جونز النج ال سالي المؤھالت المالئمة والخبرات ذات الصلة في تقییم التقدیر لألرض والممتلكات ذات العالقة.

یتم االحتفاظ بجمیع االستثمارات العقاریة من أجل تحقیق إیرادات من اإلیجار.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ممتلكات ومعدات. ٩

أراضي
لایر سعودي

مباني
لایر سعودي

نظام تبرید 
المنطقة المركزیة

لایر سعودي
معدات

لایر سعودي
أثاث وتجھیزات 

لایر سعودي
موجودات أخرى

لایر سعودي

موجودات بنیة 
تحتیة

لایر سعودي

أعمال رأسمالیة 
تحت التنفیذ
لایر سعودي

المجموع
لایر سعودي

التكلفة:
م٢٠١٦أكتوبر ٢الرصید في 

إضافات خالل الفترة
استبعادات 

مرسملة خالل الفترة
عقارات للتطویر والبیع تحویل إلى 
)٨إیضاحاستثمارات عقاریة (تحویل إلى 

موجودات مصنفة إعادة تصنیف إلى 
)١٧إیضاحكمحتفظ بھا للبیع (

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
"أ")٩إیضاح(إضافات خالل الفترة

استبعادات
استثمارات عقاریةتحویل إلى 

)"أ"٩و٨ین(انظر اإلیضاح
)١٥إیضاح(عقارات للتطویر والبیعتحویل إلى 

م٢٠١٧دیسمبر٣١الرصید في 

٤٫٥٤٥٫٧٨٢٫٠٢٤
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)ممتلكات ومعدات . ٩

أراضي
لایر سعودي

مباني
لایر سعودي

نظام تبرید 
المنطقة المركزیة

لایر سعودي
معدات

لایر سعودي
أثاث وتجھیزات 

لایر سعودي
موجودات أخرى

لایر سعودي

موجودات بنیة 
تحتیة

لایر سعودي

أعمال رأسمالیة 
تحت التنفیذ
لایر سعودي

المجموع
لایر سعودي

االستھالك المتراكم:
م٢٠١٦أكتوبر ٢الرصید في 

للفترةاستھالك
استبعادات
استثمارات عقاریةتحویل إلى 

)"أ"٩و٨إیضاح (
موجودات مصنفة إعادة تصنیف إلى 

)١٧إیضاحكمحتفظ بھا للبیع (

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
للفترةاستھالك

تعدیل مقابل تغیر في الخطة 
للموجودات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع

استبعادات
استثمارات عقاریةتحویل إلى 

)"أ"٩و٨إیضاح (

م٢٠١٧دیسمبر٣١الرصید في 

الدفتریة ةمالقیصافي 
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═════════

٨٫٠٥١٫٥٥٧
═════════

٢١٫٢٩٨٫٣٨٨
═════════

٨٫٩٥٩٫٢٣٧
٣٫٢٨٥٫٠٦٥

ــ
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ــ
─────────

١٠٫٥١٦٫٠٧٤
٥٫٠٢١٫٧٢١

ــ
ــ

ــ
─────────

١٥٫٥٣٧٫٧٩٥
─────────

٢١٦٫٢٧٤٫٩٦٥
═════════
٢٥٥٫٢٦٦٫٢٩٦

═════════
٢٥٠٫٢٤٤٫٥٧٥

═════════

ــ
ــ
ــ

ــ

ــ
─────────

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
─────────

ــ
─────────

٨٫٩٤٢٫٨٠٤٫٧٣٠
═════════
٧٫١٨١٫٧٩٦٫٠٥٦
═════════
٧٫٤٦٥٫٥٤٧٫٨٧٠
═════════

٢٠٩٫٢٥٨٫١٦٨
٦٠٫٢١٠٫١٢٩

)١٫٤٧٠٫٤٨٢(

)١٠٫٢٩٢٫٨٠١(

)١٣٧٫٨٢٨٫٩٩٠(
───────────

١١٩٫٨٧٦٫٠٢٤
١٦٧٫٩٥٠٫٠٧٣

)٨٣٫١٩٠٫٥٥٠(
)٣٥٠٫٠٠٠(

)٣٣٫٧٢٣٫٥٢٦(
───────────

١٧٠٫٥٦٢٫٠٢١
───────────

١٨٫٢٣٦٫٧٠٨٫٤٦٨
═══════════
١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨

═══════════
١٨٫٦٠٩٫٥٣٩٫٥١٨

═══════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١(بدایة الفترة المیالدیة) إلى م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). ممتلكات ومعدات٩

٧٧٤مكة بمبلغ ماریوت فندق خالل الفترة قامت المجموعة بتحویل التكلفة واالستھالك المتراكم لمبنى ومعدات )أ
عمال بسبب التغیر في االستیةعقاراستثمارات ملیون لایر سعودي على التوالي إلى ٣٣٫٧مبلغ وبملیون لایر سعودي 

ر اإلیضاح (انظالمملوك لھاتشغیلي فیما یتعلق بفندق ماریوت مكة إیجارحیث أن المجموعة وقعّت على اتفاقیة عقد 
ملیون لایر سعودي.٥٠٠ثابت بمبلغ إیجارسنة مقابل ١٥لمدة ثالث) مع طرف ١

المجموعة بتحویل التكلفة واالستھالك المتراكم لمبنى م قامت ٢٠١٧أبریل ١٢المنتھیة في السابقة خالل الفترة )ب
ملیون لایر سعودي ١٫٣٥٢مواقف السیارات والمعدات والبنیة التحتیة واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ 

بسبب التغیر في االستعمال حیث أن المجموعة یةعقاراستثمارات ملیون لایر سعودي على التوالي إلى ١٥،٥مبلغ بو
ات.لمدة عشرة سنوثالثتشغیلي فیما یتعلق بمبنى مواقف السیارات مع طرف إیجارعّت على اتفاقیة عقد وق

تمثل األراضي قطع األراضي الواقعة بمنطقة جبل عمر والتي استلمتھا الشركة من المساھمین المؤسسین مقابل )ج
لایر سعودي للسھم وقد تم إعداد واعتماد تقییم األراضي من قبل الھیئة ١٠أسھمھم المصدرة بقیمة اسمیة بمبلغ 

ظامیة لنقل صكوك ملكیة ھذه األراضي من المساھمین العلیا لتطویر منطقة مكة المكرمة. تم إنھاء اإلجراءات الن
المؤسسین إلى الشركة.  وعند تأسیس المجموعة، كان ھناك نیة أن تقوم المجموعة باستكمال إجراءات نقل ملكیة 
باقي األراضي إلى الشركة حینما یستكمل أصحاب تلك األراضي وثائقھم الشرعیة والنظامیة الخاصة بتلك 

األراضي. 

لطبیعة موقع المشروع والحیثیات المتعلقة بملكیة األراضي حول منطقة الحرم، التي یقع فیھا مشروع جبل نظراً)د
عمر، كانت بعض قطع األراضي بدون صكوك ملكیة محددة. عند التأسیس اتفقت المجموعة على آلیة حیث یتوجب 

قیمتھا. واتبعت المجموعة على أصحاب األراضي إحضار صكوك ملكیة األراضي للحصول على أسھم تعادل 
ملیون لایر سعودي ٣٥٩بتكلفةطریقة تسجیل األرض حال توفر صكوك الملكیة. إال أنھ لم یتمكن أصحاب أراضي 

من استكمال المستندات الشرعیة والنظامیة لھذه األراضي حتى بعد مرور عدة سنوات على تشغیل المجموعة. 
ملیون لایر سعودي في ٣٥٩بتكلفةمجموعة تسجیل األراضي المتبقیة م، قررت إدارة ال٢٠١٦وبالتالي، خالل سنة 

القوائم المالیة وأخذ ما یلي باالعتبار: 

السنتین السابقتین.خالللم یتم تقدیم صكوك ملكیة أراضي ·

التفاقیة نقل الملكیة، اكتتبت شركة · ً فیما یتعلق بأصحاب األراضي الذین لم یتمكنوا من تقدیم صكوك ملكیة وفقا
مكة لإلنشاء والتعمیر في أسھم في المجموعة نیابة عن أصحاب ھذه األراضي. تمت المصادقة على ھذه اآللیة 

م) وبالتالي الملكیة القانونیة ٢٠٠٦أكتوبر ١٨ھـ (الموافق ٢٥/٩/١٤٢٧بتاریخ ٦٣بموجب المرسوم الملكي م/
لألراضي تكون للمجموعة.  

ألن شركة مكة لإلنشاءبإنشاء مبانيمسنوات الماضیة وبدأت القیاالفيتملكت المجموعة األراضي · علیھا. نظراً
ودعت نقداًوأوالتعمیر اكتتبت في األسھم نیابة عن أصحاب األراضي الذین لم یتمكنوا من تقدیم صكوك ملكیة 

عند التأسیس، تم تسجیل التزام مقابل كمستحق الدفع لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر. تم تصنیف المبلغ المستحق 
الدفع لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر كمبلغ مستحق الدفع طویل األجل.

ة محلیة (اإلیضاح قامت المجموعة برھن جزء من أراضیھا كضمان مقابل قرض حكومي وقروض من بنوك تجاریھـ) 
١٩.(
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). ممتلكات ومعدات٩
المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع شركة تبرید المنطقة المركزیة ("شركة تبرید") ـ شركة زمیلة ـ لبناء وتشغیل وقعت)و

من ٢٦،٥وصیانة نظام تبرید المنطقة ("نظام تبرید") لمدة  سنة من تاریخ جاھزیة النظام لتقدیم الخدمة الفعلیة اعتباراَ
م). وقد تم رھن نظام التبرید مقابل قرض حصلت علیھ شركة ٢٠١٤دیسمبر٣١ھـ (الموافق ١٤٣٦ربیع األول ٩

نیة، فقد تم معاملة ضمإیجارات اتفاقتبرید. وحیث أن االتفاقیة مع شركة تبرید فیما یتعلق بنظام التبرید تحتوي على 
٤٥٩،٥م كان صافي القیمة الدفتریة للمعدات المؤجرة بمبلغ ٢٠١٧یونیو ٣٠تمویلي ضمني. بتاریخ إیجاركالترتیب

ملیون لایر ٤٧٨،٤: م٢٠١٧أكتوبر ٢سعودي وفي ملیون لایر٤٧٠،٢م: ٢٠١٧أبریل ١٢ملیون لایر سعودي (
سعودي).

.٧إلى ١ر المتعلقة بالمراحل من تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ اعمال البنیة التحتیة والتطوی)ز
ملیون ١٫٣٧٧،٢م: ٢٠١٧أبریل ١٢ملیون لایر سعودي (١٫٥٢٤،٩تم رسملة مبلغ ، م٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في )ح

ملیون لایر سعودي) كتكلفة قروض إلنشاء ممتلكات ومعدات ١٫٤١٧،٣م: مبلغ ٢٠١٦أكتوبر ٢لایر سعودي، 
عدل ممتضمنة في أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ. كان المعدل المستخدم لتحدید مبلغ تكلفة االقتراض مؤھال للرسملة ھو 

لالقتراض المحدد.الفائدة الفعّال
ومباني ومعدات وأثاث وتجھیزات وموجودات أرضاستئجارإعادة بیع وبالمجموعة قامت) ١٧كما ذكر في اإلیضاح (ط)   

ملیون لایر سعودي ١٫٠٧٤،٣ملیون لایر سعودي ومبلغ ٢٫٤٢٧،٧ملیون لایر سعودي ومبلغ ٨٧٦،٦أخرى بمبلغ 
على ١٣،٣ملیون لایر سعودي ومبلغ ٣٩٢،٧ومبلغ  ملیون لایر سعودي على التوالي بموجب عقد إیجار تمویلي بناًء

م، إن القیمة الدفتریة لألرض والمباني ٢٠١٧دیسمبر ٣١سنوات. كما في ١٠على مدى مدة اتفاقكام شروط وأح
ملیون ٢٫٤٢٣،٥ملیون لایر سعودي و٨٧٦،٦بلغت المؤجرةوالمعدات واألثاث والتجھیزات والموجودات األخرى 

یون لایر سعودي على التوالي.مل١٢،٢وملیون لایر سعودي٣٨٥٫٦وملیون لایر سعودي١٫٠٦٦،٢لایر سعودي و

موجودات غیر ملموسة. ١٠

التكلفة
م٢٠١٦أكتوبر ٢الرصید في 

إضافات للفترة

لي آبرنامج حاسب 
لایر سعودي

١٫١٤٦٫١٥٠
ـــ٦٢٥٫٦١٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
إضافات للفترة

١٫٧٧١٫٧٦٦
ـــ٤٤٢٫٦٠٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـ

ــ٢٫٢١٤٫٣٧١م٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ
اإلطفاء المتراكم:

٨٠١٫٤٠٣م٢٠١٦أكتوبر ٢الرصید في 
ــ٧٥٫١٥٢إطفاء للفترة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ
٨٧٦٫٥٥٥م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید في 
ـــ١٨٨٫٦٦٤إطفاء للفترة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـ
ـــ١٫٠٦٥٫٢١٩م٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـ
الدفتریةةصافي القیم

م٢٠١٦أكتوبر ٢في 

م٢٠١٧أبریل ١٢في 

م٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

٣٤٤٫٧٤٧
═════════

٨٩٥٫٢١١
═════════

١٫١٤٩٫١٥٢
═════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

استثمار في شركة زمیلة. ١١

شركة تبرید المنطقة المركزیة ھي الشركة االستراتیجیة المستثمر بھا للمجموعة وتزاول أعمالھا بشكل رئیسي في توفیر 
اتفاقیة لبناء وتشغیل شركة تبرید. أبرمت المجموعة مع مساھمة عامةشركة لیست خدمات نظام التبرید المركزي وھي 

ة أعمال الشركة الزمیلة ھو مكة المكرمة في المملكة العربیة السعودیة.وصیانة نظام التبرید. إن المحل الرئیسي لممارس

فیما یلي الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة:

م٢٠١٦أكتوبر ٢م٢٠١٧أبریل ٢٠١٧١٢دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦٥١٫٩٠٠٫٧١٥٤٨٫٤٦٢٫٨٤٨في بدایة الفترة / السنة
ــ٢٥٫٦٦٢٫٩٥٤ــفي شركة زمیلةإضافیةمساھمة مالیة 

١٫٩٨٤٫٢٦٧٣٫٤٣٧٫٨٦٧)١٫٠٦١٫٩٨٢(حصة من (الخسارة)/ الدخل للفترة / للسنة
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٨٫٤٨٥٫٩٥٤٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦٥١٫٩٠٠٫٧١٥الفترة / السنةفي نھایة 
════════════════════════

استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ١٢

اكتتاب في مكة العقاري على ھیئة یمثل االستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار في صندوق
الوحدات. تم تحدید االستثمار كاستثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا تدار على أساس القیمة 

م، لم تكن القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في العادلة ویتم مراقبة أداءھا بصورة نشطة.
عن القیمة السوقیة.العادلة من خال ً ل الربح أو الخسارة مختلفة جوھریا

دفعات مقدمة إلى بعض المؤسسین. ١٣
م٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي
م٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي
م٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي

٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩٣١٤٫٨٧٦٬٩٠٥في بدایة الفترة
ــ٤٫٠٦٢٫٧٩٤ــدفعات

)٩٨٫٦٩٦()٦٨٣٫٩١٥()١١٫٣٦٧٫٣٧٢(مبالغ مستلمة
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٦٫٧٨٩٫٧١٦٣١٨٫١٥٧٫٠٨٨٣١٤٫٧٧٨٫٢٠٩في نھایة الفترة
═════════════════════════

الرصیدنسبة الملكیة
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
أبریل ١٢

م٢٠١٧
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
أبریل ١٢

م٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

شركة تبرید المنطقة المركزیة
٧٨٫٤٨٥٫٩٥٤٧٩٫٥٤٧٫٩٣٦%٤٠%٤٠

═════════════════════════
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-٤٩-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

دفعات مقدمة إلى بعض المؤسسین (تتمة). ١٣

١٩م (الموافق ٢٠١٦مارس ٢٨بتاریخ المنعقدةغیر العادیةالعمومیة الجمعیة المجموعة في اجتماع المساھمون فيقرر 
النتھاء فترة ١٤٣٧سنة الالمؤسسین خالل ھـ) التوقف عن صرف الدفعات المقدمة لبعض ١٤٣٧اآلخرة جمادى  ھـ نظراً

ملیون لایر ٤م، دفعت المجموعة مبلغ ٢٠١٧أبریل ١٢التزام المجموعة بھذه الدفعات. خالل الفترة السابقة المنتھیة في 
ھـ. لم تدفع مثل ھذه الدفعات خالل الفترة الحالیة.١٤٣٧بعض المؤسسین كتعویض یتعلق بفترة ما قبل سنة سعودي إلى 

موجودات أخرى . ١٤
م٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي
م٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي
موجودات غیر متداولة 

١٤٫٠١٤٫٦٩٤١٠٫٣٠١٫٤٧٧٧٫٥٥٧٫٣٩٣)أدناه"أ" انظر إیضاح(مستحق الدفعإیجار
════════════════════════

موجودات متداولة 
ًإیجار ٣٫٧٨٩٫٣٧٣٣٫٤٤٠٫٩٠٠٢٫٥٥٣٫١٨١مدفوع مسبقا

١٢٫٨٩٦٫٩١٦١٥٫٩٢٦٫١٤٧١٨٫١٢٧٫٧٤٩مبالغ مدفوعة مقدما للفنادق
٣٫٦٥٥٫٤٣٠٢٫٥٩٣٫٩٠٢٥٫٠٠٨٫٨٩٢تأمین مدفوع مقدماً

على عقد إیجار تمویليفائدة ً مدفوعة مسبقا
ــــ١٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠"ب") أدناه)انظر إیضاح(

٥٫٥٢٧٫١٤٥٣٫٠١٢٫٠٨٦١٫٨٩٠٫٣٨٦أخرى
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧٫٨٦٨٫٨٦٤٢٤٫٩٧٣٫٠٣٥٢٧٫٥٨٠٫٢٠٨
═════════════════════════

ارض مقدمة إلى شركة تبرید المنطقة المركزیة بموجب اتفاقیة إیجارملیون لایر سعودي مقابل ١٢،٧٠یتضمن ھذا مبلغ )أ
من قبلیجارموقع محطة كبیرة موقعة بین المجموعة وشركة تبرید المنطقة المركزیة. یجب استالم اإلإیجارعقد 

م.٢٠٢٠ینایر ١المجموعة في الذكرى الخامسة لتاریخ بدء خدمة التشغیل المقرر وھو 
(كما ذُ)ب مقابل ٢٧٠) قامت المجموعة بدفع إیجار نصف سنوي بمبلغ ١٧كر في اإلیضاح  ً ملیون لایر سعودي مقدما

الرصید غیالموجودات محل عقد اإلیجار التمویلي ً ر المطفأ للدفعة المقدمة.. یمثل المبلغ المدفوع مقدما

عقارات للتطویر والبیع. ١٥
م٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي
م٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي
م٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي

٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢١٤٧٫٠٥٥٫٨٢٤في بدایة الفترة
٩٩٫٢٣٦٫٤٩٤٤٢٫٧٣٣٫٦٠٠٤٠٧٫٨٥٨٫٣٨١)٩إیضاحتحویل من ممتلكات ومعدات (

)٣١٧٫١٩٧٫٨٤٣()٦٦٫٠٨٠٫٥٤٤(ــتكلفة عقارات مباعة
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٣٫٦٠٥٫٩١٢٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨٢٣٧٫٧١٦٫٣٦٢في نھایة الفترة
════════════════════════

العقارات تحت التطویر تكلفة األرض.ال تتضمن 
(٨٧،٣م، تم رسملة مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في  ملیون لایر سعودي) كتكلفة ٧٦،٢م: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي 

اقتراض مقابل إنشاء عقارات تحت التطویر.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١المیالدیة) إلى م (بدایة الفترة ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

ذمم مدینة أخرىذمم مدینة و. ١٦

م: ٢٠١٧أبریل ١٢ملیون لایر سعودي (١١٢،٧أرصدة مستحقة من جھات ذات عالقة بمبلغ تتضمن الذمم المدینة )أ
).(أ)٣٣اإلیضاحانظرملیون لایر سعودي) (١١٤م: ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، ٠،٠٧

.لتقریر الماليتاریخ ایات التي ال تزال قید التجدید كما في الترتیبالمتعلق بیجارالمستحقة اإلإیرادات التأجیر تمثل )ب
:على النحو التاليالذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا مخصص في الحركة)ج

أبریل ٣١للفترة من 
٣١م إلى ٢٠١٧

م٢٠١٧دیسمبر 
لایر سعودي

أكتوبر ٢للفترة من 
١٢م إلى ٢٠١٦
م٢٠١٧أبریل 

لایر سعودي

٢السنة المنتھیة في 
م٢٠١٦أكتوبر 

لایر سعودي

السنة/الفترةفي بدایة 
السنة/الفترةمخصص 

للسنة/لفترةلمخصص مشطوب
(د)إیضاح(السنة/الفترةخالل مخصصعكس 
)أدناه

/ السنةفي نھایة الفترة

٦٫٦٠٩٫٢٩١
٦٨٤٫٦٠٧

ــ

ــ
───────
٧٫٢٩٣٫٨٩٨

═══════

٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢
٥٫٠٨٣٫٥٧٢

)٢٢٫٢٦٧٫٥٥٣(

ــ
────────

٦٫٦٠٩٫٢٩١
════════

١٠٦٫٢٥٣٫٦٦٩
٢٫١٠٩٫٢١٩

ــ

)٨٤٫٥٦٩٫٦١٦(
────────

٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢
════════

م بإعادة تقییم مدى إمكانیة استرداد األرصدة مستحقة االستالم والمخصص المطلوب ٢٠١٦اإلدارة خالل السنة تقام)د
٨٤،٥٧مستحق االستالم المشكوك في تحصیلھ. نتیجة إلعادة التفاوض مع المستأجرین، تم عكس قید مبلغ یجارمقابل اإل
لایر سعودي حیث أنھ لم یعد مطلوباً.ملیون 

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر ٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

)أدناه(أ)١٦انظر إیضاحذمم مدینة (
)أدناه(ب)١٦إیضاحمستحقة (إیجارإیرادات 

في تحصیلھاناقص: مخصص ذمم مدینة مشكوك 
)(ج)١٦إیضاح(

ذمم مدینة تجاریة

تأمین بنكي مقابل خطابات ضمان
ذمم مدینة أخرى

١٨٥٫٠٨١٫٨٤٦
١٫٨٨٣٫٦٧٢

)٧٫٢٩٣٫٨٩٨(
─────────

١٧٩٫٦٧١٫٦٢٠

١٤٫٥٧١٫٤٥٨
٧٫٦٧٤٫٦٩٧

─────────
٢٠١٫٩١٧٫٧٧٥

═════════

٣٤٫٤٣٣٫٩٢٩
٥٩٫٥٠٢

)٦٫٦٠٩٫٢٩١(
────────

٢٧٫٨٨٤٫١٤٠

١٧٫٣٩٩٫٩٨٤
١٤٫٤٦٧٫٨٩٩

────────
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣

════════

١٦٦٫٩٤١٫٤٥٧
٣٧٫٢٨٤٫١٠١

)٢٣٫٧٩٣٫٢٧٢(
────────

١٨٠٫٤٣٢٫٢٨٦

١٧٫٣٩٩٫٩٨٤
١٫١٨٨٫٧٥٤

────────
١٩٩٫٠٢١٫٠٢٤

════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع. ١٧

ھـ)، ١٤٣٨جمادى اآلخرة ٢٩م (الموافق ٢٠١٧مارس ٢٨المنتھیة في األولیة خالل الفترة ، ١في اإلیضاح تم بیانھكما 
على خطة بیع جزء من  ً ثالثة فنادق ومركزین تجاریین تتضمنوالتي الشركةممتلكاتوافق مجلس إدارة الشركة رسمیا

كـ "موجودات محتفظ بھا للبیع" في قائمة المركز المالي. "). ممتلكاتال(" علیھ، تم تصنیف ھذه الممتلكات بدایةً ةًضافإوبناًء
الشركةقامت ھـ)، ١٤٣٨جمادى اآلخرة ٢٣م (الموافق ٢٠١٧مارس ٢٢بتاریختداول إلى اإلعالن الذي نشر على موقع 

إلى ممتلكاتالستثماریة") لبیع االنماء االستثماریة ("شركة االنماء اال("االتفاقیة") مع شركةوشراء بتوقیع اتفاقیة بیع 
تم تأسیسیھ في المملكة العربیة السعودیة كصندوق مقفل بموجب نظام صنادیق والذيـ صندوق مكة العقاري ("الصندوق") 

ر بیع ("مدیر الصندوق") بسعإدارتھ ة شركة االنماء االستثماریتتولىواالستثمار العقاري الصادر عن ھیئة السوق المالیة ـ 
ما یلي: وأخرى تكمیلیة إضافیة، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیات إلى االتفاقیةباإلضافة ملیار لایر سعودي. ٦بمبلغ ھي تحدیداً

ً(یُحصريبیعاتفاقیة وكالة و، تأجیراتفاقیة البیع، واتفاقیة تعھد ب إلتمام البیع ")اتفاق"مصطلحبـشار إلیھا مع االتفاقیة جمیعا
ما تم اعتبارهم وھو ٢٠١٧نوفمبر ٩في الترتیبكمعاملة مرتبطة واحدة. تم استیفاء الشروط واألحكام النھائیة بخصوص 

:للترتیبفیما یلي الخصائص الرئیسیة .الترتیبتاریخ سریان 

ملیار لایر سعودي.٦بسعر الممتلكاتباعت الشركة ·
٢٧٠بمبلغ سنوينصف إیجارسنوات مقابل ١٠مدةوإدارتھا على مدى الممتلكاتتقوم الشركة بإعادة استئجار ·

ملیون لایر سعودي.
ًلدى الشركة خیار استدعاء ـ ولیس التزام· بعد نھایة السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة الممتلكاتـ إلعادة شراء ا

من قبل الشركة أو بیعھا إلى طرف ثالث، فإن المبلغ الممتلكاتإعادة شراءفیما إذا تم ملیار لایر سعودي. ٦بمبلغ 
ملیار لایر سعودي سیكون من حق الشركة. ٦الزائد عن الـ 

في نھایة السنة العاشرة وفي حالة بقاء الممتلكات غیر مباعة فإن للصندوق الخیار في بیع یجارحال انتھاء عقد اإل·
الممتلكات إلى طرف ثالث. إال أن شركة جبل عمر للتطویر سیكون لدیھا الحق األول في العرض. 

على الجوھر التجاري للمعاملة. وكنتیجالترتیبتم اعتبار  تئجار التمویلي ة للبیع وإعادة االسكبیع وإعادة استئجار تمویلي بناًء
ـ كـ "موجودات محتفظ بھا للبیع" تم إعادة تصنیفھا إلى ممتلكات ومعدات واستثمارات  ً ـ التي تم تصنیفھا مسبقا فإن الممتلكات 

بمبلغ عقاریة. وبالتالي،  ً إضافیا ً م ٢٠١٧نوفمبر ٨م إلى ٢٠١٧ینایر ١ملیون لایر سعودي من ٩٤حملت الشركة استھالكا
بسبب التغیر على الخطة لبیع الممتلكات المصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیع. لقد قامت الشركة بتأجیل الربح من بیع 

سنوات.١٠الممتلكات والذي یتوجب إطفاؤه على مدى مدة عقد اإلیجار لفترة 

ق وتم تصنیفھ كـ "استثمار محتفظ بھ ملیار لایر سعودي لالستثمار في وحدات الصندو١من الثمن بمبلغ جزءتم استخدام 
ملیار لایر سعودي من ٤في قائمة المركز المالي الموحدة. وتم استخدام مبلغ "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لذلك، تم استخدام مبلغ ١٩قبل الشركة لسداد قرض طویل األجل من بنك محلي حسبما جاء في اإلیضاح  ٢٧٠(ب). إضافةً
كودیعة تأمینملیون لایر سعودي ٦٢٠النصف سنویة األولیة وتم االحتفاظ بمبلغ اإلیجارون لایر سعودي لسداد دفعة ملی

لشروط وأحكام  ً ملیون لایر سعودي تم تضمینھ كجزء من أرصدة حسابات ١١٠. والرصید المتبقي القائم بمبلغ الترتیبوفقا
ضمن الموجودات المتداولة.الذمم المدینة 

م) بلغ إجمالي الربح غیر المطفأ مع أخذ الحقائق أعاله في ٢٠١٧نوفمبر ٩(الترتیبفي تاریخ استیفاء شروط وأحكام 
للفترة الترتیبم، اطفأت الشركة الربح المؤجل على ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي. كما في ١،٨٣االعتبار مبلغ 

اإلیرادات ) وأدرجتھ في "٢٩لایر سعودي (اإلیضاح ملیون٢٦،٦م بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧نوفمبر ٩من 
" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. وسیتم إطفاء الرصید المتبقي من الربح غیر المطفأ األخرى

سنوات. ١٠ملیار لایر سعودي على مدى مدة عقد اإلیجار لفترة ١،٨بمبلغ 
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(تتمة)المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع١٧

فیما یلي تفاصیل الموجودات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع:

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

ممتلكات ومعدات
أرض
مباني

معدات
أثاث وتجھیزات
موجودات أخرى

استثمارات عقاریة
مباني

معدات

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

─────────
ــ

─────────

ــ
ــ

─────────
ــ

─────────
ــ

═════════

٨٧٦٫٦٧٩٫٩٨٠
١٫٧٨٠٫٠٠٢٫٨٧٥

٧٧٤٫٩٢٤٫٩٦١
٣٠٧٫٧٧٥٫٧٨١
١٠٫٨٧٦٫٥٨٩

─────────
٣٫٧٥٠٫٢٦٠٫١٨٦
─────────

٣٨٢٫٠٣٥٫٤٣٥
١٣٠٫٢٩١٫٤٥٦

─────────
٥١٢٫٣٢٦٫٨٩١

─────────
٤٫٢٦٢٫٥٨٧٫٠٧٧
═════════

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

─────────
ــ

─────────

ــ
ــ

─────────
ــ

─────────
ــ

═════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

واالحتیاطیات رأس المال.١٨

رأس المال
ًسھم٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠یتكون رأسمال الشركة من م،٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في  لایر سعودي للسھم الواحد١٠بقیمة ا

یلي:موزعة كما

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠أسھم اكتتاب عام
عینیة لقاء أراض وتكالیف أخرىأسھم

كما أصدرت في 
٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠٤٬٣٤٠٬٤٣٥٬٠٥٠)"أ" أدناهانظر إیضاح(البدایة

"ب" انظر إیضاح(أسھم نقدیة مصدرة 
٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠)أدناه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٢٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠
════════════════════════════

لایر سعودي ١٠أراضي من المساھمین المؤسسین لقاء األسھم المصدرة والتي تبلغ قیمتھا االسمیة المجموعةاستلمت )أ
اغ تم انھاء إجراءات نقل وإفر.تم اعتماد تقییم األراضي من قبل الھیئة العلیا لتطویر منطقة مكة المكرمةللسھم وقد

.صكوك ملكیة ھذه األراضي من المساھمین المؤسسین إلى الشركة

للفقرة الثانیة من المادة ا)ب ً ة النقدیة ألرصدفإن األسھم النقدیة المصدرة تمثل ا، لثامنة من النظام األساسي للشركةوفقا
خالل .المودعة من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمیر لقاء عقارات لم یقم مالكھا باستكمال وثائقھم الشرعیة والنظامیة

م األراضي التي لم یقالمجموعة، سجلت ھـ)١٤٣٧ذي الحجة ٣٠م (الموافق ٢٠١٦أكتوبر ٢المنتھیة في السنة 
وسیتم التنازل عن األسھم لصالح مالك ھذه )). ج(٩(انظر اإلیضاح لمتعلقة بھا اأصحابھا بتقدیم المستندات النظامیة 

.عند استكمال المستندات المطلوبةبشكل تدریجياالراضي 

االحتیاطي النظامي
ً من دخلھا السنوي إلى االحتیاطي %١٠بتحویل المجموعةنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، قامت ألحكاموفقا

وبما من رأس المال.%٣٠أن تقرر التوقف عن إجراء ھذه التحویالت عندما یساوي االحتیاطي للمجموعة النظامي. یجوز 
اح الحتیاطي غیر متاھذا ن إأن الشركة قد تكبدت خسائر خالل الفترة فإنھ لم یتم إجراء تحویل إلى االحتیاطي النظامي. 

للتوزیع.

إدارة رأس المال
للمساھمینعوائدعلى االستمرار في أداء أعمالھا وتوفیرالمجموعةدرة تھدف المجموعة من إدارة رأس المال إلى التأكد من ق

والمحافظة على قاعدة رأس مال قویة لدعم التطور المتواصل ألعمالھا. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا من خالل 
مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعدیالت علیھا على ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. ومن أجل 

المدفوعة إلى المساھمین أو إصدار األرباحمجموعة تعدیل مبلغ توزیعات المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ یمكن لل
أسھم جدیدة. كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة المتمثلة بصافي الدین والقروض والسلف ذات 

النقد واألرصدالفائدة بما في ذلك تكلفة التمویل المترتبة علیھا والذمم الدائنة التجاریة والذمم ال ً ة البنكیة. دائنة األخرى ـ ناقصا
صافي الدین. ومعدل الحركة ھو على النحو التالي: ویمثل رأس المال حقوق الملكیة كما ورد في قائمة المركز المالي زائداً
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

واالحتیاطیات (تتمة)رأس المال.١٨

(تتمة)إدارة رأس المال

وسلف. قروض ١٩

تي تقاس فائدة والیترتب علیھاالتي المجموعةیقدم ھذا اإلیضاح معلومات بشأن الشروط التعاقدیة بخصوص قروض وسلف 
بالتكلفة المطفأة:

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

إجمالي المطلوبات
)٧إیضاح النقد وما في حكمھ (

صافي الدین

إجمالي حقوق الملكیة

المالمعدل الحركة في رأس

١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥
)٩٧٢٫٨٢٤٫١١٨(

──────────
١٧٫٠٢٦٫٢٧٤٫٨٤٧
══════════
٩٫٥٨٩٫٥٩٥٫١١٤

──────────
١،٧٨

══════════

١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
)٣٨٨٫٦٧٦٫٣٥٢(

──────────
١٢٫٢٩٥٫٧١١٫١٤٤
══════════
١٠٫١٩١٫٣٤٠٫٩١٤
──────────

١،٢١
══════════

١٢٫٥١٢٫٩٠٧٫٥٢٩
)١٫٢٣٤٫٨٨٣٫٤٤٨(

──────────
١١٫٢٧٨٫٠٢٤٫٠٨١
══════════
١٠٫١١٤٫٨٩٠٫٢٨٨
──────────

١،١١
══════════

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

قروض ألجل
أدناه)(أ)إیضاح قرض حكومي (

أدناه)(ب)إیضاحقرض من بنك محلي (
أدناه)(ج)إیضاح) (٢قرض تجمیعي (

أدناه)(د)إیضاحتسھیالت من بنك محلي (
أدناه)(ھـ)إیضاحتسھیالت من بنك محلي (
أدناه)(و)إیضاحتسھیالت من بنك محلي (

ناقص: أعباء مالیة مؤجلة
عمولة مستحقة على قروض ألجل

الجزء المتداول

الجزء غیر المتداول

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ

٣٫٤٠٩٫٢١٠٫٦٠٠
٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٫١٧٣٫٦٦١

──────────
٨٫٢٧٥٫٣٨٤٫٢٦١

)٦٫٣١٨٫٩٥٢(
٥٠٫٩٨٩٫٧٤٥

──────────
٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤

)١٥٢٫٢٩٢٫٣٢٠(
──────────
٨٫١٦٧٫٧٦٢٫٧٣٤

══════════

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٢٦٫٣٦٧٫٣١١

٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
ــ

──────────
١٠٫٧٦٨٫٣٦٧٫٣١١

)١٩٨٫٣٢٢٫٧٠٢(
٢٠٧٫٦٢٦٫٢٤٢

──────────
١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١

)٣٨٦٫٧٢٨٫٦٧٨(
──────────
١٠٫٣٩٠٫٩٤٢٫١٧٣
══════════

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٢٤٫٠٢٨٫٢٠٦

٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ــ
ــ

──────────
١٠٫٤٦٦٫٠٢٨٫٢٠٦

)٢١٠٫١٢١٫٦٣٣(
١٧٨٫٦١٦٫٨٠١

──────────
١٠٫٤٣٤٫٥٢٣٫٣٧٤

)١٫٠٢٠٫٦١٦٫٨٠١(
──────────

٩٫٤١٣٫٩٠٦٫٥٧٣
══════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). قروض وسلف١٩

قروض ألجل

ملیار لایر سعودي لتطویر منطقة جبل عمر ٣اتفاقیة مع جھة حكومیة وحصلت على قرض بمبلغ المجموعةوقعت)أ
ھـ)، حصلت ١٤٣٧جمادى األولى ٦م (الموافق ٢٠١٦فبرایر ١٥بتاریخوالذي تم سحبھ خالل السنوات الماضیة. 

وعمولة فترة السماح لمدةیلیةومصاریفھ التموعلى موافقة الجھة الحكومیة على تأجیل بدایة سداد القرض المجموعة
لشروط السداد ٧إضافیة لتصبح فترة السماح  فإن المعدلةسنوات من تاریخ سحب القرض األصلي. وبالتالي، وفقاً

٢٥م (الموافق ٢٠١٩ینایر ١القرض مستحق السداد على ستة أقساط سنویة متساویة، ویستحق سداد القسط األول في 
ھـ). ١٤٤٥جمادى اآلخرة ١٩م (الموافق ٢٠٢٤ینایر ١یستحق القسط األخیر في ھـ) بینما١٤٤٠ربیع الثاني 

مترا٣٠٫٤٩٤ًالقرض تكالیف اقتراض بمعدالت تجاریة. القرض مضمون برھن قطع أراضي مساحتھا یترتب على
ً (ھـ)). ٩(اإلیضاح مربعا

ھـ) ١٤٣٦ربیع الثاني ١٥م (الموافق ٢٠١٥یر فبرا٤اتفاقیة تمویل إسالمي مع بنك محلي تجاري في المجموعةوقعت )ب
القرض التجمیعي فیما یتعلق بالمرحلة كامل ملیار لایر سعودي. تم استخدام متحصالت ھذا القرض لسداد ٤بمبلغ 

ھـ) من المتحصالت ١٤٣٩صفر ١٩م (الموافق ٢٠١٧نوفمبر ٩قامت المجموعة بسداد ھذا القرض بتاریخ األولى. 
). وبالتالي، تم تحمیل مصاریف ١٧مجموعة من خالل بیع بعض الممتلكات المفصح عنھا في اإلیضاح (التي استلمتھا ال

مالیة مؤجلة غیر مطفأة حتى تاریخ السداد إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ھـ) اتفاقیة قرض تجمیعي إسالمي بنظام ١٤٣٦ذي الحجة ٣م (الموافق ٢٠١٥سبتمبر ١٦بتاریخ المجموعةوقعت )ج
ملیار لایر سعودي مع بنكین محلیین. تم استخدام ھذا القرض في سداد جمیع ٨اإلجارة اإلسالمیة بحد ائتماني قدره 

٢ثلة في قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره االلتزامات البنكیة الخاصة بالمرحلة الثانیة والرابعة والخامسة المتم
ملیار لایر سعودي (تم دفعھ) والتزام آخر قصیر األجل، باإلضافة إلى استكمال بناء المرحلة الثانیة والرابعة، وكذلك 

سنة من تاریخ توقیع االتفاقیة ١٢على مدى تمویل القرض التجمیعي اإلسالمي یستحق سداد تنفیذ المرحلة الخامسة. 
یترتب ملیار لایر سعودي بموجب التسھیالت. ٣،٤١سنوات. قامت المجموعة بسحب مبلغ ٤مدتھاع فترة سماح م

.القرض تكالیف اقتراض طبقا لألسعار التجاریةعلى

مقابل ھذا القرض الضمانات التالیة:المجموعةقدمت 

رھن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله.•
الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.تجییر عقود اإلیجار •
حجز الحسابات البنكیة الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.•
تجییر بوالص التأمین الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.•
تنازل عن خطابات ضمان مقدمة من مقاولي المراحل المذكورة أعاله.•
ة أعاله.الدخول في اتفاقیة مباشرة مع مقاولي المراحل المذكور•
سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.•

ھـ) اتفاقیة تسھیالت غیر مضمونة مع ١٤٣٧جمادى اآلخرة ٢١م (الموافق ٢٠١٦مارس ٣٠بتاریخ المجموعةوقعت )د
ملیون لایر سعودي لغرض سداد االلتزامات القائمة على المجموعة. ٨٤٢بنك محلي بمبلغ 

ھـ) اتفاقیة تسھیالت غیر مضمونة ١٤٣٨جمادى اآلخرة ٢١م (الموافق ٢٠١٧مارس ٢٠وقعت المجموعة بتاریخ 
(كما ذكر أعاله) مع بنك محلي حیث تم إعادة ھیكلة القرض لقرض طویل األجل وسیتم إعادة دفعھ على مدى أربع 

لشروط السداد المعدلة فإن القرض یستحق السداد على سبعة أقساط نصف سنویة ً تساویة، مسنوات. وبالتالي، وفقا
٢٠ھـ) بینما یستحق القسط األخیر في ١٤٣٩رجب ٣م (الموافق ٢٠١٨مارس ٢٠ویستحق سداد القسط األول في 

ھـ). یحمل القرض تكالیف اقتراض بمعدالت تجاریة.١٤٤٢شعبان ٧م (الموافق ٢٠٢١مارس 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١(بدایة الفترة المیالدیة) إلى م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة). قروض وسلف١٩
ھـ) اتفاقیة تسھیالت غیر مضمونة مع بنك ١٤٣٨ذي القعدة ١١م (الموافق ٢٠١٧أغسطس ٣ھـ) وقعت المجموعة بتاریخ 

االلتزامات القائمة على المجموعة. یحمل القرض تكالیف بعض ملیون لایر سعودي لغرض سداد ٥٠٠محلي بمبلغ 
ق الفترة ستة أشھر أخرى). یستحلتمدیداقتراض بالمعدالت التجاریة ویستحق السداد بعد ستة أشھر (مع وجود خیار 

ھـ).١٤٣٩جمادى األولى ١٥م (الموافق ٢٠١٨فبرایر ١سداد القرض في 
ھـ)، أعادت المجموعة التفاوض بخصوص التسھیالت مع ١٤٣٩م محر٢٦م (الموافق ٢٠١٧أكتوبر ١٦بتاریخ 

ملیون لایر ٥٠٠توقیع اتفاقیة لتحویل التسھیالت غیر المضمونة القائمة بتسھیالت مضمونة بمبلغ إضافي مقداره 
جدیدة لسعودي لیصل مبلغ التسھیالت إلى ملیار لایر سعودي لتغطیة المطلوبات القائمة على المجموعة. إن التسھیالت ا

مضمونة بوحدات عائدة لشركة جبل عمر للتطویر في صندوق مكة العقاري بمبلغ ملیار لایر سعودي وسیتم سداده 
على مدى سنتین. یترتب على القرض تكالیف اقتراض حسب المعدالت التجاریة.

یر مضمونة وغیر ھـ)، وقعت المجموعة تسھیالت غ١٤٣٨ذي القعدة ٢٤م (الموافق ٢٠١٧أغسطس ١٦و)   بتاریخ 
ملیون لایر سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة. ٢٠٠ممولة مع بنك محلي بمبلغ 

یترتب على التسھیالت تكالیف اقتراض حسب المعدالت التجاریة وھي قابلة للتجدید على أساس سنوي. إن تاریخ انتھاء 
م، استعملت ٢٠١٧دیسمبر ٣١ھـ). كما في ١٤٣٩ذو الحجة ٥فق م (الموا٢٠١٨أغسطس ١٦ھذه التسھیالت ھو 

ملیون لایر سعودي من التسھیالت في سداد بعض المطلوبات القائمة.٢٤،١المجموعة 

تمویلي. مطلوبات مقابل عقود إیجار ٢٠
: تمویليفیما یلي االلتزامات مقابل عقود إیجار 

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

م٢٠١٧أبریل ١٢
لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢
لایر سعودي

مجموع دفعات اإلیجار بموجب 
١٢٫١٩٤٫٦٥٢٫٥٧٦١٫٠٩٩٫١١٩٫٧٤٧٧٦٥٫٨٤٢٫٧٥٨تمویليعقود إیجار 
)٢٧٨٫٠٦٣٫١١٩()٤٤٣٫٧٢٥٫٣٠٠()٥٫٥٥٠٫٦٦٥٫٦٨٧(أعباء تمویل

──────────────────────────────
٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧٤٨٧٫٧٧٩٫٦٣٩

١٥٫٨٢٥٫٥١٤١٥٫٢٩٥٫٣٨٦١٢٫٠١٥٫١٩٦الجزء المتداول 
──────────────────────────────

٦٫٦٢٨٫١٦١٫٣٧٥٦٤٠٫٠٩٩٫٠٦١٤٧٥٫٧٦٤٫٤٤٣الجزء غیر المتداول 
══════════════════════════════

خالل الخمس سنوات القادمة: تمویليفیما یلي دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار 

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

م٢٠١٧أبریل ١٢
لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢
لایر سعودي

٧٫٨٤١٫٣٩٣ــــم٢٠١٦
٣٤٫٤٦٧٫١٧١٣١٫٣٦٥٫٥٧٤ــم٢٠١٧
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦٣١٫٣٦٥٫٥٧٤م٢٠١٨
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦٣١٫٣٦٥٫٥٧٤م٢٠١٩
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦٣١٫٣٦٥٫٥٧٤م٢٠٢٠
٥٨٥٫٩٥٦٫٢٢٦٤٥٫٩٥٦٫٢٢٦٣١٫٣٦٥٫٥٧٤م٢٠٢١
٩٫٨٥٠٫٨٢٧٫٦٧٢٨٨٠٫٨٢٧٫٦٧٢٦٠١٫١٧٣٫٤٩٥م وما بعدھا ٢٠٢٢

──────────────────────────────
١٢٫١٩٤٫٦٥٢٫٥٧٦١٫٠٩٩٫١١٩٫٧٤٧٧٦٥٫٨٤٢٫٧٥٨
══════════════════════════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ٢١

لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. الشركةتدیر  ً برنامج منافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین غیر الممول وفقا
م:٢٠١٧دیسمبر ٣١للفترة المنتھیة في الحركة في برنامج منافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین غیر الممول فیما یلي 

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٧ابریل١٢
لایر سعودي 

١٢٫٢٩٦٫٢١٦٩٫٨٤٢٫٥٩٧التزام منافع محددة في بدایة الفترة 
────────────────────

ُمدرج ضمن الربح او الخسارة 
٣٫٨١٠٫٤٥٥٢٫٤٦٥٫٥٤٣تكلفة الخدمة الحالیة 

٢٢٩٫٩٩٧١٥٩٫٩٢٣تكلفة فائدة 
────────────────────

٤٫٠٤٠٫٤٥٢٢٫٦٢٥٫٤٦٦
────────────────────

ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر 
خسارة إعادة القیاس: 

٢٥٫٣٩٦٦٢٫٤٨١افتراضات مالیة -
على الخبرة - ٧٤٥٫٩٦٦١٤٣٫٨٥١تعدیل بناًء

────────────────────
٧٧١٫٣٦٢٢٠٦٫٣٣٢

────────────────────
أخرى 

)٣٧٨٫١٧٩()٨٢٤٫٥٩٢(منافع مدفوعة 
ــ)١٫٠٧٤٫٧٣٠(التزام ُمحول 

────────────────────
)٣٧٨٫١٧٩()١٫٨٩٩٫٣٢٢(التزام منافع محددة في نھایة الفترة 

────────────────────
١٥٫٢٠٨٫٧٠٨١٢٫٢٩٦٫٢١٦

════════════════════

التزام منافع محددة: 
افتراضات اكتواریة)أ

فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة كما في تاریخ التقریر المالي (معروضة بالمعدالت المرجحة):

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٧ابریل ١٢
لایر سعودي 

(%) معدل الخصم 
(%) معدل زیادة الرواتب المستقبلیة 

معدل الوفیات (%) 
من الخدمةالخروج/التوظیفحركةمعدل

٣،٢٦
٢،٥٢
٠،١٧
مرتفع

٢،٨٨
٢،٤٢
٠،١٧
مرتفع
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)٢١

تستند االفتراضات التي تتعلق الوفیات المستقبلیة إلى اإلحصاءات المنشورة وجداول الوفیات. فیما یلي األعمار الحالیة 
المتضمنة لقیم التزام المنافع المحددة كما في تاریخ التقریر المالي: 

٢،٨٧م: ٢٠١٧أبریل ١٢سنة (٢،٨٦م، كانت فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
سنة). 

تحلیل الحساسیة   )ب
قد تؤثر التغیرات المحتملة والمعقولة في تاریخ التقریر المالي على أحد االفتراضات االكتواریة، مع بقاء المتغیرات األخرى 

ثابتة، على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبینة أدناه:

م٢٠١٧ابریل ١٢م٢٠١٧دیسمبر ٣١
زیادة 

لایر سعودي 
نقص

لایر سعودي 
زیادة 

لایر سعودي 
نقص

لایر سعودي 

) %١(الحركة معدل الخصم
) %١(الحركة معدل زیادة الرواتب المستقبلیة 

) %١الوفیات المستقبلیة (الحركة 

)٣٩١٫٤٨٧(
٤٧٣٫٤١٩

١٫٥١٢

٤١١٫٣٠٦
)٤٥٨٫١٣٨(
)١٫٥١٢(

)٣٣٣٫١٢٧(
٣٨٩٫٦٩١

١٫٢٨٧

٣٥٠٫٠٤٤
)٣٧٦٫٧٣٠(
)١٫٢٨٧(

ً على الرغم من أن التحلیل ال یأخذ في االعتبار التوزیع الكامل للتدفقات النقدیة المتوقعة بموجب البرنامج، إال أنھ یقدم اقترابا
من افتراضات الحساسیة المبینة. 

. مطلوبات غیر متداولة أخرى ٢٢

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

م٢٠١٧أبریل ١٢
لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢
لایر سعودي

٩إیضاح(والتعمیر شركة مكة لإلنشاء 
٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠)٣٣"د" و

١٨٦٫١١٨٫١٨٠٢٢٨٫٣٧٨٫٠٤١١٧١٫٩٩٦٫٤٨٤مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 
٥٫٤٦٩٫٤٤٦٦٫٠٥٨٫٩٥١٦٫٦٠٣٫٧٠٨تأمینات قابلة لالسترداد  

وإعادة استئجار ربح مؤجل من بیع 
ــــ١٫٦٢٢٫٥٦٧٫٩٣٠)١٧إیضاح(موجودات

٢٨٥٫٥٢١٣٧٥٫٨٦٢٣٣٢٫٨١١إیجار مستحق الدفع 
──────────────────────────────
٢٫١٢٤٫٠٠٦٫٠٢٧٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤٤٨٨٫٤٩٧٫٩٥٣

══════════════════════════════

تمثل التأمینات القابلة لالسترداد المبالغ المستلمة من المستأجرین في منطقة المركز التجاري، وھذه المبالغ قابلة لالسترداد 
لغاء العقد وفقا لشروط وأحكام العقد.  إفي نھایة فترة العقد أو في حال 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١(بدایة الفترة المیالدیة) إلى م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. ذمم دائنة ومطلوبات أخرى ٢٣
م ٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
م٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي
م ٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي

٢١٥٫٨٠٠٫٥١٤٤٠٢٫٤٠٥٫٦٠٤٧٢٠٫٦٦٢٫٩٤٤أرصدة مقاولین مستحقة 
١٩٥٫١٣٧٫٤٧١١٥٩٫٦٩٦٫٦٤١٢٤٦٫٥٢٥٫٨٢٠مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
٧٧٫٣٤٥٫٣٨١٣٥٫١٢٦٫٨٧٨٤٫٠٢٩٫٩٤٣مصروفات مستحقة الدفع   

٧٨٫١٤٨٫٥٤٩١٥٫١٢٦٫٤٥٤٣٧٫٦٣٠٫٨٧٥دفعات مقدمة من عمالء 
٥٧٫٣٧٦٫٢٨٤٦٣٫٦٦٩٫٩٣٥٦٠٫٢٤٤٫٤٨٥أرصدة فنادق مستحقة الدفع 
٥٣٫٨٩٧٫٨٢٤١٢٫٨٣٣٫٢٦٢١٧٫٢٠٣٫٤٨٤) ٣٣إیضاحمستحق لجھات ذات عالقة (

ــــ٢٨٫٦٧٢٫٠٠٠مخصص الخصم 
وإعادة استئجار ربح مؤجل من بیع 

ــــ١٨٣٫١٣٠٫٠٦٠)١٧إیضاح(موجودات
١٫٠٠٣٫٨٩٩٤٥٩٫٠٩٩٦٣٦٫١١٠ضریبة استقطاع مستحقة 

──────────────────────────────
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣١٫٠٨٦٫٩٣٣٫٦٦١

══════════════════════════════

المستحقة. الزكاة ٢٤
یتكون مخصص الزكاة للشركة األم مما یلي: 

م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٧أبریل ١٢
لایر سعودي 

م٢٠١٦أكتوبر ٢
لایر سعودي

ــالحالیةلفترة امخصص 
═══════

ــ
═══════

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
═══════

یستند المخصص إلى ما یلي: 
م ٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي
م٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي 
م٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي

حقوق الملكیة  
مخصصات افتتاحیة وتعدیالت أخرى 

القیمة الدفتریة لموجودات طویلة األجل 

الربح المعدل 

الوعاء الزكوي 

٧٫٣١٥٫٤٢٨٫٢٧٢
١١٫٤٠٩٫٨١٨٫٥٩٧

)١٨٫٥٦٧٫٤٩٤٫١٣٢(
──────────

١٥٧٫٧٥٢٫٧٣٧

)٥٦٧٫٣٢٩٫١٠٦(
──────────

)٤٠٩٫٥٧٦٫٣٦٩(
══════════

٥٫٤٨٢٫٣٩٠٫٧٥١
٤٫١٢٦٫٣٣١٫٦٦٩

)٩٫٦٣٩٫٢٤٣٫٠٥٦(
──────────

)٣٠٫٥٢٠٫٦٣٦(

ــ
──────────

)٣٠٫٥٢٠٫٦٣٦(
══════════

٩٫٤٩٨٫٧٩٣٫١٢٧
١٠٫٨٩٢٫٢٣٣٫٤١٤

)٢٠٫٣٩١٫٠٢٦٫٥٤١(
──────────

ــ

٢١٣٫٢١٢٫٢٠٧
──────────

٢١٣٫٢١٢٫٢٠٧
══════════

مع  ً ضریبة الزكاة ونظامتعود الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة بصورة رئیسیة إلى بعض التعدیالت التي تمت تمشیا
العربیة السعودیة.الدخل في المملكة 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

المستحقة (تتمة) . الزكاة ٢٤

الفترة:الحركة في مخصص الزكاة خالل 
م ٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي
م٢٠١٧أبریل ١٢

لایر سعودي 
م٢٠١٦أكتوبر ٢

لایر سعودي

/ السنةفي بدایة الفترة 
/ السنةالفترة المخصص خالل 

/ السنةالفترة المدفوع خالل 

/ السنةالفترة في نھایة 

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
ــ
ــ

───────
٥٫٣٣٠٫٣٠٥
═══════

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
ــ
ــ

───────
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

═══════

٣١٫٧٨٩٫٣٧٣
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

)٣١٫٧٨٩٫٣٧٣(
────────

٥٫٣٣٠٫٣٠٥
════════

وضع الربوط الزكویة
للفترة من أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")  ً ھـ طالبت بزكاة ١٤٣٠ذي الحجة ٣٠ھـ إلى ١٤٢٧رمضان ٢٣ربطا

على الربطالمجموعة. قدمت ملیون لایر سعودي٣٠،١بمبلغ إضافیة  بمبلغ .لدى الھیئةاعتراضاً ً بنكیا ً ملیون ٢٩،١وقدمت ضمانا
ملیون لایر سعودي. قدمت ٢١،٥). أصدرت اللجنة االستئنافیة قرارھا بتخفیض التزام الزكاة إلى مبلغ ٣٤یضاحاإللایر سعودي (

لدى دیوان المظالم على قرار اللجنة االستئنافیة وما تزال ً بانتظار الرد.المجموعة التماسا

للسنوات المنتھیة في ١٤٣٥سنة الخالل  ً بزكاة طالبتھـ ١٤٣٣ھـ حتى ١٤٣١ذي الحجة ٣٠ھـ، أصدرت الھیئة ربطا
على الربط الذي أصدرتھ المجموعةملیون لایر سعودي. اعترضت ٢٣،٨بمبلغ مستحقة إضافیة والتزام ضریبة استقطاع 

الھیئة بتحویل القضیة إلى لجنة المجموعةملیون لایر سعودي. طالبت ٢٦،٨مبلغالھیئة وزادت الھیئة التزام الزكاة إلى
االعتراض االبتدائیة.

ھـ وحصلت على شھادة زكاة مقیدة. لم تستكمل بعد ١٤٣٧ھـ حتى ١٤٣٤اقراراتھا الزكویة للسنوات من المجموعةقدمت 
للسنوات إقرارات زكویة معدلةالمجموعةللسنوات المذكورة. إال أنھ خالل الفترة قدمت المجموعةالھیئة مراجعة ربط 

بانتظار إصدار الربط.المجموعةھـ. وال تزال ١٤٣٦ھـ حتى ١٤٣٤
ولم تبدأ بعد عملیاتھا التجاریة، وعلیھ لم یتم بعد تقدیم اإلقرارات الزكویة الخاصةالفترةتم تأسیس الشركات التابعة خالل 

بالشركات التابعة.

. اإلیرادات ٢٥
م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

م٢٠١٧دیسمبر ٣١إلى 
لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢للفترة من 
م٢٠١٧أبریل ١٢إلى 

لایر سعودي

بیع عقارات بغرض التطویر والبیع
إیرادات من استثمارات عقاریة:

المركز التجاري-
إیجار مواقف-
إیجار فنادق-

فنادقخدمات الإیرادات 

ــ

٨١٫٢٩٢٫٥٥٧
٧٫٢٩١٫٩٥٢

١٨٫٥١٨٫٥٢٠
٤٦١٫٧٢٣٫٥٨٤

─────────
٥٦٨٫٨٢٦٫٦١٣

═════════

٣٢٧٫١٠٤٫٠٠٠

٢٥٫٨٣٧٫٢٧٠
ــ
ــ

١٩٤٫٨٠٠٫١٢٢
─────────

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢
═════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦١-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

. تكلفة اإلیرادات ٢٦

م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١إلى 

لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢للفترة من 
م٢٠١٧أبریل ١٢إلى 

لایر سعودي

بیع عقارات بغرض التطویر والبیع 
تكلفة إیرادات من استثمارات عقاریة: 

المركز التجاري -
إیجار مواقف -
إیجار فنادق -

تكالیف تشغیل الفنادق 
تكالیف أخرى

ــ

٧٠٫٠٧٧٫٦٦٢
٥٫١٠٣٫٦٦٢

٣٥٫٠٢٥٫٣٤٣
٤٤١٫٨٧٩٫١٠٩

٥٫٦٣٠٫٨٩٧
─────────

٥٥٧٫٧١٦٫٦٧٣
═════════

٦٦٫٣٥٧٫٥٧٥

١٧٫٢٧٤٫٣٨٢
ــ
ــ

٢٠٧٫٧١٤٫٨٣٤
ــ

─────────
٢٩١٫٣٤٦٫٧٩١

═════════

. مصروفات بیع وتسویق ٢٧

م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١إلى 

لایر سعودي

م ٢٠١٦أكتوبر ٢للفترة من 
م٢٠١٧أبریل ١٢إلى 

لایر سعودي

٢٣٫٧١١٫٨٥٧٤٫٧٠٠٫٥٥٠دعایة وإعالن
٩٫٨٤٤٫٧٦١٨٫١٢٤٫٠٤٠معارض ورعایة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٣٫٥٥٦٫٦١٨١٢٫٨٢٤٫٥٩٠

════════════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٢-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

عمومیة وإداریةمصروفات .٢٨

أبریل ١٣للفترة من 
٣١م إلى ٢٠١٧

م٢٠١٧دیسمبر 
لایر سعودي

أكتوبر ٢للفترة من 
أبریل ١٢م إلى ٢٠١٦
م٢٠١٧

لایر سعودي

٧٦٫٧٢٨٫٢٥٣٢٤٫٥٨٩٫٢٨٧رواتب وأجور
ــ٣٣٫٨٨٨٫٨٨٩إیجار عقارات بغرض التطویر 

١٧٫٨٠٩٫٠٢١٩٫٨٦٣٫٥٨٥اتعاب مھنیة واستشاریة 
١١٫٥٥١٫٦٧٤١٫٦٩٣٫٥٥٣مصروفات / تكلفة افتتاحیة للفنادق 

٩٫٨٤١٫٧٧٣٣٫٧٦٦٫١٩٥استھالك واطفاء 
٤٫٥٢٠٫٥٦٤٢٫٧٣٦٫٥٢٤إیجارات
٤٫١٣٧٫٣٤٥١٫٢٣٠٫٣٩٣مرافق 

٣٫٧١٢٫٣١٣٢٫٠٢٣٫٣٢٧مصروفات سفر
٧٧٢٫٨٢٤١٤٦٫٠٠٠أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

١٫٠٧٥٫٧٧٣١٫٢٣٧٫٢٦٦واشتراكات وصحفعضویة
ــ١٫٠٥٧٫٨١٢رسوم بنكیة 

٦٩٢٫٨٣٤١٣٨٫٩٨٨صیانة 
ــ٤٠٨٫٤٥١ضریبة استقطاع  

١٠٫٤٤٠٫٥١٠٨٫٠١٠٫٠٠٨أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٦٫٦٣٨٫٠٣٦٥٥٫٤٣٥٫١٢٦

══════════════════

إیرادات أخرى .٢٩

أبریل ١٣للفترة من 
٣١م إلى ٢٠١٧

م٢٠١٧دیسمبر 
لایر سعودي

أكتوبر ٢للفترة من 
أبریل ١٢م إلى ٢٠١٦
م٢٠١٧

لایر سعودي

٣٫٦٥٥٫٩٤٧٣٫٩٣٥٫٥٦٩إیرادات استثمار مرابحة 
دخل رسوم امتیاز من شركة تبرید 

ــ١٫١٦٤٫٠٥٩المنطقة المركزیة 
مؤجل من بیع موجودات ربحإطفاء 

ــ٢٦٫٦٠٦٫٠٥٩)١٧إیضاح(محتفظ بھا للبیع
٢٫٨٨٢٫٧٥١١٫١٨٢٫٢٤٠أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٤٫٣٠٨٫٨١٦٥٫١١٧٫٨٠٩

════════════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٣-

(تتمة)القوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

أعباء تمویل .٣٠

أبریل ١٣للفترة من 
٣١م إلى ٢٠١٧

م٢٠١٧دیسمبر 
لایر سعودي

أكتوبر ٢للفترة من 
١٢م إلى ٢٠١٦
م٢٠١٧أبریل 

لایر سعودي

احإیضبالتكلفة المطفأة (قروض وسلف محملة 
٣٤٧٫٣٤٥٫٣٢٦١١٣٫٥١٤٫١٥٣"أ" أدناه) 

٨٧٫٧٩١٫٢٣٢٥٫٠٦٥٫٨٥٠"ب" أدناه)إیضاح(أصل عقد إیجار تمویلي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٣٥٫١٣٦٫٥٥٨١١٨٫٥٨٠٫٠٠٣
════════════════

ملیون لایر سعودي یمثل أعباء تمویل مؤجلة غیر مطفأة تم تحمیلھا عند تسویة قرض ١٨٥٫٧مبلغ ا) یتضمن ھذا البند 
ملیون لایر سعودي كتكلفة تمویل تتعلق بمنتجات بنكیة ١٫٥٦یتضمن ھذا البند مبلغ "ب").١٩إیضاحطویل األجل (

.تقلیدیة

إلیضاح انظر ابیع وإعادة تأجیر موجودات (المتعلق بوملیون لایر سعودي ٧٨یتضمن أصل عقد إیجار تمویلي مبلغ ب).
١٧(

ربحیة السھم(خسارة) / .٣١

بقسمة م ٢٠١٧ابریل ١٢م و٢٠١٧دیسمبر ٣١في األساسیة للفترتین المنتھیتینربحیة السھم (خسارة) / تم احتساب 
سھم أوجد بما أنھ ال ت. اتالفترھذهخاللالقائمة على عدد األسھم للفترات العائدة إلى مالكي الشركة الربح/ (الخسارة)
الربحیة األساسیة والمخفضة لألسھم متماثلة. (الخسارة) / قائمة، فإن مخفضة 

:ربحیة السھم(خسارة) / فیما یلي احتساب 

للفترة من
م إلى ٢٠١٧ابریل ١٣
م ٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

م إلى ٢٠١٦أكتوبر ٢
م٢٠١٧ابریل ١٢

لایر سعودي 

٧٦٫٦٥٦٫٩٥٧)٦٠٠٫٩٥٩٫٠٧٨(للفترة  (الخسارة) / الربح 
═════════════════

٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
═════════════════

–للسھم (لایر سعودي) / الربح (الخسارة) 
٠٫٠٨)٠،٦٥(األساسیة والمخفضة

═════════════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٤-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

الحصص غیر المسیطرة.٣٢

یلخص الجدول التالي المعلومات التي تتعلق بكل شركة تابعة من المجموعة لدیھا حصة غیر مسیطرة جوھریة فیھا قبل 
أي استبعاد للتعامالت بین شركات المجموعة. 

٣١ھذه الشركات التابعة تم تأسیسھا خالل الفترة المنتھیة في حیث أنال توجد أرقام مقارنة للحصص غیر المسیطرة 
م. ٢٠١٧دیسمبر 

عالقةالذات الجھات .٣٣

تمثل الجھات ذات العالقة بالشركة المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للمجموعة والمنشآت 
تمارس علیھا سیطرة مشتركة أو تتأثر بشكل جوھري بھذه الجھات. خالل دورة أعمالھا العادیة، تتعامل المجموعة مع التي 

لألسعار والشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. ً الجھات ذات العالقة وفقا

ساحاتشركة م ٢٠١٧دیسمبر ٣١
لتعامالت بین استبعاد ا

المجموع شركات المجموعة 
%٤٠نسبة الحصة غیر المسیطرة 

ــــ٣٫٠٠٠٫٠٠٠الموجودات المتداولة 
ــــ)٣٨٫٤٠٠(المطلوبات المتداولة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ٢٫٩٦١٫٦٠٠صافي الموجودات

═════════════════════
١٥٫٣٦٠١٥٫٣٦٠ــصافي العجز العائد إلى الحصة غیر المسیطرة 

═════════════════════
ــــ)٣٨٫٤٠٠(مجموع الخسارة الشاملة 

═════════════════════
)١٥٫٣٦٠(ــ)١٥٫٣٦٠(الخسارة المخصصة للحصة غیر المسیطرة

═════════════════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٥-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١(بدایة الفترة المیالدیة) إلى م ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة) عالقةالذات . الجھات ٣٣

:ترةكما في نھایة الفواألرصدة المتعلقة بھا الفترة عالقة خالل الجھات ذات المع الرئیسیةالمعامالتفیما یلي تفاصیل

للفترة منطبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة
م ٢٠١٧ابریل ١٣
دیسمبر ٣١إلى 

م٢٠١٧

م ٢٠١٦أكتوبر ٢
ابریل ١٢إلى 

م ٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

ــ٢٧٫٤١٢٫٣٦٢قرض من بنك محليتكلفة تمویل جھة منتسبة–بنك البالد 

)١٧إیضاح(إعادة استئجار ممتلكات بیع و-جھة منتسبة -صندوق مكة العقاري 
العادلة من خاللاستثمار محتفظ بھ بالقیمة -

)١٧الربح أو الخسارة (راجع اإلیضاح 

٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ــ

ــ

رواتب وبدالت لموظفي اإلدارة العلیا:موظفي اإلدارة العلیا
منافع موظفین قصیرة األجل -
منافع ما بعد التوظیف -

٣٫٣٦٥٫٠٢٣
١٤٥٫٤٥٦

٣٫٢٨٥٫٠٥٣
١٠٦٫١١٢

الطازج للصناعات الغذائیة ـ مصنع
٤٫٠٦١٫١٢٠٤٥٨٫٧٩٨إیرادات من تأجیر محالت تجاریةجھة منتسبة

٧٧٢٫٨٢٤١٤٦٫٠٠٠بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارةأتعابدارةاإلمجلس أعضاء

١٫١٢٣٫٦٥٩٢٫١٢٧٫٣١٧لوحات للمرحلة األولى من الفنادقمشتریاتجھة منتسبة –أرثر جالیري 

ـ تبرید المنطقة المركزیة شركة
شركة زمیلة 

تبریدمصاریف
تكلفة إضافیة متكبدة في المرحلة األولى 
والثانیة من نظام التبرید المركزي 

تكلفة إضافیة متكبدة في المرحلة الثالثة من 
نظام التبرید المركزي

أعمال إنشاءات تحت التنفیذ

٦٨٫٤٧٤٫٣٠٢

ــ

ــ
٤٫٧٦٦٫١٦٠

٤١٫٠٥٤٫٧٠٣

٧٩٩٫٠٠٠

١٦٫٧٦٢٫٢٠٠
ــ

٥٫٩٨١ــخدمات فندقیةـ مساھمشركة مكة لإلنشاء والتعمیر

ات ـللعقارحفظ الضیافةشركة
ــ٣٣٫٨٨٨٫٨٩١إیجار وحدات سكنیة جھة منتسبة 

الشركة المتقدمة لالتصاالت 
واألنظمة اإللكترونیة المحدودة 

تورید واختبار وتركیب وتجھیز المرحلة 
الثالثة وتشغیل وصیانة شبكة جي اس ام 

ــ٤٤٫٤٣٧٫٥٥٨و٣و٢حل الداخلیة للمرا



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٦-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)عالقةالذات . الجھات ٣٣

فیما یلي األرصدة الناشئة عن المعامالت أعاله:

ذات عالقةجھاتمن مطلوب)أ(

ذات عالقةلجھاتمطلوب )ب(

ألراضي التيااألسھم النقدیة المصدرة لقاء النقد المدفوع من قبلھم مقابل مكة لإلنشاء والتعمیریمثل المبلغ المطلوب لشركة
الل السنة خمكة لإلنشاء والتعمیر. تمت تسویة المبلغ المدفوع لشركةالشرعیة والنظامیةبتقدیم صكوكھملم یقم مالكھا 

ھـ.١٤٣٧ملیون لایر سعودي مقابل االلتزام المسجل خالل السنة ٥٠ھـ والبالغ ١٤٣٦ذي الحجة ٣٠المنتھیة في 

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي 

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي
ــــ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)١٧إیضاح(صندوق مكة العقاري 

١٠٤٬٣٤٧٬٤٤٠ــــجھة منتسبة للبالد المالیة
٢٫٧١٣٫٠٤٤٧٧٫٨٠٥٩٫٦٠٨٫٤١٣مصنع الطازج للصناعات الغذائیة 

٣٥٬٢٩٠ــــجبل خندمةمجموعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١١٢٫٧١٣٫٠٤٤٧٧٫٨٠٥١١٣٬٩٩١٬١٤٣
════════════════════════

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي 

أكتوبر٢
م٢٠١٦

لایر سعودي

٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠(انظر اإلیضاح أدناه)شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
١٨٫٢٠٧٫٦٧٦١٢٫١٥٥٫٦٦٤١٦٬٢٣٨٬٥٩٦تبرید المنطقة المركزیةشركة

٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠"د") ١٩إیضاحبنك البالد (
ــــ٣٣٫٨٨٨٫٨٩١شركة حفظ الضیافة للعقارات

ــــ١٫١٢٣٫٦٥٩آرثر جالیري 
٦٧٧٫٥٩٨٦٧٧٫٥٩٨٩٦٤٫٨٨٨فقیھ للدواجن مزارع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٫٢٠٥٫٤٦٢٫٧٧٤١٫١٦٤٫٣٩٨٫٢١٢١٫١٦٨٫٧٦٨٫٤٣٤

ناقص: مطلوبات مصنفة كغیر متداولة 
)٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠()٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠()٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠((انظر اإلیضاح أدناه)مكة لإلنشاء والتعمیرشركة

)٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠()٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠()٨٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠(بنك البالد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣٫٨٩٧٫٨٢٤١٢٫٨٣٣٫٢٦٢١٧٬٢٠٣٬٤٨٤
════════════════════════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٧-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)عالقةالذات . الجھات ٣٣

كما یلي:تمویليالتزام إیجار المجموعةلدى 

) ١٦(اإلیضاح والذمم المدینة االخرىذات العالقة ضمن الذمم المدینة من / إلى الجھاتةرصدة المطلوباألت ظھر
اء مكة لإلنش. بینما تم تصنیف الرصید المستحق لشركةعلى التوالي) ٢٣(اإلیضاح خرى والذمم الدائنة والمطلوبات األ

. مطلوبات غیر متداولة أخرىملیون لایر سعودي كمطلوبات طویلة األجل ضمن ٣٠٩،٥٦والبالغ والتعمیر

محتملةالتزامات وتعھدات.٣٤

ابریل ١٢ملیون لایر سعودي (٢١٫٥٥٢م، أبرمت المجموعة التزامات تعاقدیة بمبلغ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في )أ
فیما یتعلق بتطویر )ملیون لایر سعودي١٩٫٧٦٠م:٢٠١٦أكتوبر ٢، وسعوديملیون لایر ٢٠٫٢٩٦: م٢٠١٧

مبلغم ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في بلغت تكالیف األعمال الرأسمالیة التي تم إنفاقھا على مشروع جبل عمر المشروع. 
١٦٫٠٦٣م: ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، و١٦٫٨٠٣م: ٢٠١٧ابریل ١٢ملیون لایر سعودي (١٨٫٢٢٩

ملیون لایر سعودي).

ًبنكیاًضمانالمجموعةلدى م، ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في )ب ملیون لایر سعودي ١٤،٥٠من أحد البنوك المحلیة بمبلغا
الھیئة مقدم إلى ملیون لایر سعودي) ٢٩،١٠م: ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، ٢٩،١٠م: ٢٠١٧ابریل ١٢(

).٢٣اإلیضاح الضمان (قیمةمن %٥٠بنسبة، وقد تم دفع تأمینمقابل الربط الزكويالعامة للزكاة والدخل 

ًبنكیاًضمانالمجموعةلدى م، ٢٠١٧دیسمبر٣١كما في ج)  م: ٢٠١٧ابریل ١٢(ال شيءمن أحد البنوك المحلیة بمبلغ ا
الھیئة العامة للزكاة والدخل مقدم إلى ملیون لایر سعودي) ٢،٨٠م: ٢٠١٦أكتوبر ٢ملیون لایر سعودي، ٢،٨٠

. وقد تم دفع تأمین بكامل ھـ١٤٣٠الحجة يذ٣٠إلى ھـ ١٤٢٦القعدةيذ٢٩ضریبة استقطاع للفترة من مقابل ربط
الضمان.قیمة

غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء من بنك محلي بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١في كماد)  ً ٧٤م، لدى المجموعة ضمانا بنكیا
. ٣و٢و١ملیون لایر سعودي مقابل اتفاقیة خدمة للمراحل 

لي ). إن التزامات اإلیجار التشغی٢٠ھـ) تم اإلفصاح عن التزامات اإلیجار بموجب عقد اإلیجار التمویلي في اإلیضاح (
بالنسبة لعملیات األعمال غیر جوھریة.

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

أبریل١٢
م٢٠١٧

أكتوبر٢
م٢٠١٦

ملیون لایر ٦٤٣،٩زمیلةجھة 
سعودي

ملیون لایر ٦٥٥،٣
سعودي

ملیون لایر ٤٨٧،٧
سعودي

ملیون لایر ٦٫٠٠٠شركة االنماء االستثماریة -صندوق مكة العقاري 
سعودي

ــــ



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٨-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

قطاعیةالالتقاریر.٣٥
أساس تصنیف القطاعات

لدى المجموعة خمس إدارات استراتیجیة تمثل قطاعات معدة للتقاریر. تقدم ھذه اإلدارات منتجات وخدمات مختلفة وتدار 
لعملیات كل قطاع:  ً بشكل منفصل. یبین الجدول التالي ملخصا

العملیاتالقطاع
.")الفنادقتأجیر الغرف وبیع المأكوالت والمشروبات ("تشغیل الفنادق  

.التجاریة")المراكز مراكز التسوق ("وتأجیر تشغیل التجاریةالمراكز
.وبیع الوحدات السكنیة الجاھزةالعقار وإنشاء المباني تطویر عقارات بغرض التطویر والبیع

یتضمن أنشطة إنشاء وتطویر فنادق في جمیع المراحل.عقارات تحت اإلنشاء
أنشطة المركز الرئیسي للشركة بما في ذلك البیع والتسویق. الشركات (المركز الرئیسي) 



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٦٩-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة) قطاعیةال. التقاریر٣٥

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧ابریل ١٣للفترة من 

مراكز تجاریةفنادقتشغیل 

عقارات بغرض 
المجموعالمركز الرئیسي للشركة عقارات تحت اإلنشاءالتطویر والبیع

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

:بنود قائمة المركز المالي

١٫٢٨٢٫٦٧٥٫٢٨٨١٫٧٠٧٫٧٥٠٫٥٣٧ـــ٦٣٫٨٧٤٫٦٧٠٤٧٫٣٣٦٫٥٥٧٣١٣٫٨٦٤٫٠٢٢موجودات متداولة

١٨٫٦٠٩٫٥٣٩٫٥١٨ـــ١١٫٩٥٧٫١٢٧٫٢٢٤ــــــ٦٫٦٥٢٫٤١٢٫٢٩٤ممتلكات ومعدات 

٥٫١٠٨٫٠٧٣٫٩٠١ـــ٢٫٦٩٤٫٩٥٦٫٨٦١ـــ٢٫٤١٣٫١١٧٫٠٤٠ـــاستثمارات عقاریة

٢٫١٦١٫٤٨٥٫٢٣٨٢٫١٦٣٫٣٣٠٫١٢٣ــــــ١٫٨٤٤٫٨٨٥ـــموجودات أخرى غیر متداولة 

٤٫٧٩١٫٤١٣٫١٦٤٣٫١٤٠٫٧٤١٫٥٤٠٤٧٫٩٢٨٫٥٠٠١٠٫٠١٣٫٦٥٦٫٩٣٩٥٫٣٥٨٫٨٢٢١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥مطلوبات

:والدخل الشامل اآلخرالربح او الخسارةبنود قائمة 

٥٦٨٫٨٢٦٫٦١٣ـــــــــ٤٨٧٫٥٣٤٫٠٥٦٨١٫٢٩٢٫٥٥٧من العملیات إیرادات

)٦٠١٫٧٤٥٫٨٠٠()٢١٠٫١٩٤٫٦٥٤(ــــــ)١٥٫١٠٣٫٣٣٥()٣٧٦٫٤٤٧٫٨١١(الشامل(الخسارة) / الدخلمجموع 



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٧٠-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة) قطاعیةال. التقاریر٣٥

م٢٠١٧ابریل ١٢م إلى ٢٠١٦أكتوبر ٢للفترة من 

المراكز التجاریةالفنادقتشغیل 

عقارات بغرض 
المجموعالمركز الرئیسي للشركة عقارات تحت اإلنشاءالتطویر والبیع

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

:بنود قائمة المركز المالي

٥٠١٫٠٩٥٫٦٠٦٥٫٠٩١٫٩٣٦٫٣٠١ـــ٣٫٨٤٧٫٣٩٢٫٩٠١٥٢٩٫٠٧٨٫٣٧٦٢١٤٫٣٦٩٫٤١٨موجودات متداولة

١٤٫٣٥٨٫١٦٨٫٩٤٨ـــ١٢٫٥٢٠٫٢٣٩٫١٦٠ــــــ١٫٨٣٧٫٩٢٩٫٧٨٨ممتلكات ومعدات 

٢٫٨٨٤٫٠٨١٫٤٤٩ـــ٢٫٤٠٣٫٨٨٥٫٣٦٦ـــ٤٨٠٫١٩٦٫٠٨٣ـــاستثمارات عقاریة

٥٤٠٫٥٠٢٫٨١٤٥٤١٫٥٤١٫٧١٢ــــــ١٫٠٣٨٫٨٩٨ـــموجودات أخرى غیر متداولة 

٣٫٦١٦٫٣٨٧٫١٤٩٤٦٨٫١٤٧٫٨١٠٢٨٫٦٧٢٫٠٠٠٨٫٥٦٥٫٨٥٠٫٢٣٢٥٫٣٣٠٫٣٠٥١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦مطلوبات

والدخل الشامل اآلخر:الربح او الخسارةبنود قائمة 

٥٤٧٫٧٤١٫٣٩٢ــــــ١٩٦٫٩٥٢٫٧٣٩٢٣٫٦٨٤٫٦٥٣٣٢٧٫١٠٤٫٠٠٠من العملیات إیرادات

٧٦٫٤٥٠٫٦٢٥)٢٠٦٫٣٣٢(ـــ٢٫٥٥٤٫٩٨٠٢٢٤٫٢٢٣٫٨٨٢)١٥٠٫١٢١٫٩٠٥(الشامل(الخسارة) / الدخلمجموع



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٧١-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

األدوات المالیة ـ القیم العادلة وإدارة المخاطر.٣٦
التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلةأ) 

یبین الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا في ھرمیة القیم 
القیمة عادلة إذا كانتالعادلة. ال تتضمن معلومات القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة ال

الدفتریة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة. فیما یلي الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقدیر القیم العادلة:

جل والذمم الدائنة والمطلوباتا) القیمة العادلة للنقد والودائع قصیرة األجل والحسابات والذمم المدینة األخرى القصیرة األ
جل والقروض والسلف من البنوك التي تقارب قیمھا الدفتریة إلى حد كبیر بسبب ى والقروض قصیرة األالمتداولة األخر

االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.

إلى مؤشرات مثل أسعار الفائدة ثابتة وب) یتم تقییم األدوات المالیة التي لھا أسعار فائدة  متغیرة بواسطة المجموعة استناداً
على ھذا التقییم یتم تسجیل المخصصات في حساب الخسائر المتوقعة والجدارة  االئتمانیة الفردیة للطرف المقابل. وبناًء

عن قیمھا الدفتریة. ً لھذه الذمم المدینة. وبالتالي، فإن القیمة العادلة لھذه األدوات ال تختلف جوھریا

عن قیمھا الدفتریة في قائمة المركز المالي الموحدة.ال تختلف القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات الما ُ لیة جوھریا

ب) إدارة المخاطر المالیة
لى مخاطر مالیة متنوعة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القیمة العادلة إأنشطة المجموعة تعرضھا 

ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة ومخاطر تقلبات األسعار)، ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة 
أثیرات لى تقلیص التإالیة وبالتالي السعي باستمرار المخاطر الشامل للمجموعة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق الم

العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

یتم تنفیذ إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب سیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بعملیة 
اھم أنواع المخاطر في مخاطر االئتمان ومخاطر العملة ومخاطر القیمة التحدید والتقییم والتحوط للمخاطر المالیة. تتمثل

العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة.

یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكلیة فیما یتعلق بوضع ومراقبة إطار إدارة مخاطر المجموعة. اللجنة التنفیذیة ھي مسؤولة 
مخاطر المجموعة. یجتمع الفریق بصورة منتظمة والتقریر عن أي مسائل التزام بالحوكمة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة

إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.أو أي تغیرات 

طة نشأیتم فحص أنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفیذیة لعكس التغیرات في ظروف السوق و
خالل تدریبھا ومعاییر اإلدارة واإلجراءات تھدف إلى تطویر بیئة سیطرة بناءة ومنضبطة والتي المجموعة. والمجموعة من

من خاللھا یتفھم جمیع الموظفین ادوارھم والتزاماتھم.

تشرف لجنة المراجعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للتقید بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة وفحص مدى مالءمة 
لمخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھتھا المجموعة.إطار إدارة ا

تشتمل األدوات المالیة في قائمة المركز المالي على النقد وما في حكمھ والذمم المدینة والذمم المدینة األخرى واالستثمارات 
ق المستخدمة في اإلفصاح عن الطرتموالقروض والسلف والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى. 

في بیان السیاسات المتعلقة بكل بند من البنود.االعتراف 

لتسویة  ً یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في القوائم المالیة الموحدة فقط عند وجود حق نافذ نظاما
المبالغ المدرجة وتوافر النیة لدى المجموعة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات 

وتسدید المطلوبات في آن واحد. 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)القیم العادلة وإدارة المخاطر ـالمالیة األدوات.٣٦

مخاطر السوق
ي لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات فالمستقبلیة مخاطر السوق ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو مخاطر التدفقات النقدیة 

الفائدة ومخاطر العملة.أسعارأسعار السوق. وتتضمن أسعار السوق مخاطر 

مخاطر أسعار الفائدة)أ
ؤدي نتیجة التقلبات في أسعار الفائدة. تتذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ألداة مالیةمخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر 

األدوات ذات المعدل المتغیر لتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة، في حین أن األدوات ذات 
ا ھالمعدل الثابت تعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة القیمة العادلة. المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على مطلوبات

على البحث عن استراتیجیة تحوط  ً التي یترتب علیھا فائدة بما في ذلك القروض قصیرة وطویلة األجل. تعمل اإلدارة حالیا
أخرى لتقلیل مخاطر أسعار الفائدة ومراقبة التغیرات في أسعار الفائدة باستمرار وتعتقد أن مخاطر القیمة العادلة ومخاطر 

تدار بصورة مالئمة.للمجموعة قدیة سعار الفائدة على التدفقات النأ

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد التزام بین طرفین بعلمھما وملء إرادتھما في معاملة تتم على 
لقیم اعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة على اساس طریقة التكلفة التاریخیة وقد تنشأ الفروقات بین إأسس تجاریة. تم 

ًأالدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد اإلدارة ب ن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف جوھریا
عن قیمھا الدفتریة. 

بمبلغ نقصسیؤدي إلىالمتغیرات األخرى ثابتة نقاط أساس تزید أو تنقص في أسعار الفائدة مع بقاء جمیع١٠عن كل 
يو زیادة فألایر سعودي) ٢٫٨٧٠٫١٧١م: ٢٠١٧ابریل ١٢(م ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في لایر سعودي ٧٫٧٨٦٫٣٦٠

٢٫٨٧٠٫١٧١م: ٢٠١٧ابریل ١٢(م ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في لایر سعودي ٧٫٧٨٦٫٣٦٠الربح قبل الزكاة للسنة بمبلغ 
لایر سعودي).  

مخاطر العملة)ب
مالیة بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. المجموعة معرضة لتقلبات اداةتذبذب قیمة مخاطر العملة ھي مخاطر

خالف اللایر السعودي بعملة أسعار صرف العمالت األجنبیة في دورة أعمالھا العادیة. لم تقم المجموعة بأي معامالت ھامة 
الدوالر األمریكي فإن المجموعة غیر معرضة ابت مقابلثوالدوالر األمریكي خالل الفترة. وحیث أن سعر اللایر السعودي 

لمخاطر عمالت أجنبیة ھامة.

مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان ھي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. 

تأخذ. عمالئھاائتمانیة لولتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عملیة اعتماد رسمیة لتطبیق حدود 
االعتراف االولي بالموجودات وفیما إذا كان ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان احتمالیة التعثر عندباعتبارھا المجموعة 

على أساس مستمر خالل كل فترة تقریر مالي. ولتقییم ما إذا كان ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان تقوم المجموعة 
طر التعثر كما في تاریخ االعتراف االولي. مع مخاالماليربمقارنة مخاطر االئتمان على الموجودات كما في تاریخ التقری

معلومات مستقبلیة معقولة وداعمة مثل:في االعتبار اإلدارة تأخذ

و التغیرات المتوقعة الھامة في االعمال.أالتغیرات الفعلیة .أ
و التغیرات المتوقعة الھامة في النتائج التشغیلیة للطرف المقابل.أالتغیرات الفعلیة .ب
تصادیة من المتوقع ان تتسبب في تغیر ھام في قدرة الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ. ظروف مالیة او اق.ج

د.  زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة لنفس الطرف المقابل.
االئتمانیة.خر أو التحسینات و في نوعیة ضمانات الطرف اآلأ.  تغیرات ھامة في قیمة الضمان الداعم لاللتزام ھـ
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)القیم العادلة وإدارة المخاطر ـالمالیة . األدوات٣٦

(تتمة)مخاطر االئتمان 
طة في االلتزام بخالمدین تعثر مثل السترداد المبالغ، یكون ھناك توقعات معقولة الالموجودات المالیة عندما شطب یتم 

لمحاولة استرداد إجراء قسري . عندما یتم شطب قروض أو ذمم مدینة، تستمر المجموعة في ممارسة مع المجموعةالسداد
ئمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالذمم المدینة المستحقة. عندما یتم االسترداد، یتم االعتراف بھا كإیرادات في قا

.الموحدة
التاریخي األفراد على أساس التوجھ تقیس المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة من العمالء 

.المنشأةوالممارسات الصناعیة وبیئة األعمال التي تعمل فیھا 
دینة عادة ما یتم مراقبة ذمم المستأجرین الم. إیجاراتفاقیاتیتم تقییم المستأجرین وفقًا لمعاییر المجموعة قبل الدخول في 

تصنیف ھو القیمة الدفتریة لكلالمالي تاریخ التقریر كما في . الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان القائمة بشكل منتظم
المالیة.للموجودات 
من سعر البیع قبل تحویل %١٠٠عقارات تحت التطویر، یتم إدارة مخاطر االئتمان بأن یُطلب من العمیل سداد لغرض بیع

وعلیھ یتم استبعاد المخاطر االئتمانیة للمجموعة بھذا الشأن.، الملكیة القانونیة
ذلك األرصدة البنكیة والنقد، فإن یتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، بما فيفیما

كما لقیمة الدفتریةتعرض للمخاطر یساوي اأقصى تعثر الطرف المقابل. إن االئتمان ینتج منلمجموعة لمخاطر اتعرض 
ات ذمخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكیة من قبل اإلدارة غیراالدارة بانالمالي. تعتبرقائمة المركز في مبینھو 
في المملكة العربیة السعودیة.عالیةذات سمعة األرصدة محتفظ بھا لدى بنوك، حیث أن ةأھمی

مخاطر االئتمان كما في تاریخ التقریر المالي:فیما یلي مدى التعرض الجوھري للمجموعة من 

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي
الموجودات المالیة

وذمم مدینة أخرىذمم مدینة 
ارصدة بنكیة

٢٠١٫٩١٧٫٧٧٥
١٫٧٣٥٫٧١٤٫٧٢٥
─────────
١٫٩٣٧٫٦٣٢٫٥٠٠
═════════

٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣
٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢

────────
٧١٩٫١٨٥٫٨١٥

════════

تدرج الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى بصافي مخصص انخفاض القیمة.

دیسمبر٣١
م ٢٠١٧

لایر سعودي

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي
الموجودات المالیة

مضمونة
غیر مضمونة 

١٫٧٤٢٫٠٤٥٫٨٣٥
١٩٥٫٥٨٦٫٦٦٥

─────────
١٫٩٣٧٫٦٣٢٫٥٠٠
═════════

٦٥٩٫٤٣٣٫٧٩٢
٥٩٫٧٥٢٫٠٢٣

────────
٧١٩٫١٨٥٫٨١٥

════════
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١المیالدیة) إلى م (بدایة الفترة ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)القیم العادلة وإدارة المخاطر ـالمالیة . األدوات٣٦

ترّكز المخاطر
عندما ینخرط عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو تنشأ التركزات

تكون لھا سمات اقتصادیة قد تتسبب في تتأثر قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة بشكل مماثل بالتغیرات في الظروف 
لتركزات إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. تشیر ا

تؤثر على صناعة معینة. لتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، فإن سیاسات وإجراءات المجموعة تتضمن إرشادات محددة 
لذلك.للتركیز على الحفاظ على محفظة متنوعة. یتم السیطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتھ ً ا وفقا

مخاطر السیولة
مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة صعوبة في الحصول على األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات إن 

المالیة. قد تنشأ مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. یتم إدارة مخاطر 
عن طریق المراقبة على أساس منتظم للتأكد من توافر أموال كافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة للوفاء بأي التزامات السیولة 

مستقبلیة.

م، فإن كافة المطلوبات المالیة للمجموعة ما عدا القروض ألجل (اإلیضاح ٢٠١٧أبریل ١٢م و٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
ومستحقة ٢٠(اإلیضاح التمویليخرى والمطلوبات مقابل عقود اإلیجار ) والمطلوبات غیر المتداولة األ١٩ ً ) مستحقة تعاقدیا

من نھایة السنة وتتوقع المجموعة أن یكون لدیھا أموال كافیة للقیام بذلك.١٢الدفع خالل  شھراً

القیمة الدفتریة
لایر سعودي

سنة أو أقل
لایر سعودي

٥من سنة إلى 
سنوات

لایر سعودي

٥أكثر من 
سنوات 

لایر سعودي
المطلوبات المالیة

قروض وسلف
ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى

مطلوبات مقابل إیجار تمویلي
مطلوبات غیر متداولة أخرى

أخرى

م٢٠١٧أبریل ١٢الرصید كما في 

قروض وسلف
أخرىمطلوباتذمم دائنة و

مطلوبات مقابل إیجار تمویلي
أخرىمطلوبات غیر متداولة 

أخرى

م٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
١٧٫٦٢٦٫٥٢١

─────────
١٢٫٦٨٤٫٣٨٧٫٤٩٦
═════════

٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢

٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩
٢٫١٢٤٫٠٠٦٫٠٢٧

٢٠٫٥٣٩٫٠١٣
─────────

١٧٫٩٩٩٫٠٩٨٫٩٦٥
═════════

٤٫٢٦٧٫٧٦٩٫٠٩٩
٦٨٩٫٣١٧٫٨٧٣
١٥٫٣٥٣٫٣٥٢

ــ
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

─────────
٤٫٩٧٧٫٧٧٠٫٦٢٩
═════════

١٥٢٫٢٩٢٫٣٢٠
٨٩٠٫٥١١٫٩٨٢
١٥٫٨٢٥٫٥١٤

ــ
٥٫٣٣٠٫٣٠٥

─────────
١٫٠٦٣٫٩٦٠٫١٢١
═════════

٣٫٥٥٨٫٩٩٠٫٢١١
ــ

٨٨٫٢٠٨٫٠٤٧
٥٤٤٫٣٧٧٫٨٠٤
١٢٫٢٩٦٫٢١٦

─────────
٤٫٢٠٣٫٨٧٢٫٢٧٨
═════════

٤٫٨٩٤٫٩٥٥٫٦٦٧
ــ

٩٠٫٩٤٣٫٠٢٢
١٫٤١٧٫٠٨٨٫٣٩٥

١٥٫٢٠٨٫٧٠٨
─────────
٦٫٤١٨٫١٩٥٫٧٩٢
═════════

٢٫٩٥٠٫٩١١٫٥٤١
ــ

٥٥١٫٨٣٣٫٠٤٨
ــ
ــ

─────────
٣٫٥٠٢٫٧٤٤٫٥٨٩
═════════

٣٫٢٧٢٫٨٠٧٫٠٦٧
ــ

٦٫٥٣٧٫٢١٨٫٣٥٣
٧٠٦٫٩١٧٫٦٣٢

ــ
─────────

١٠٫٥١٦٫٩٤٣٫٠٥٢
═════════



شركة جبل عمر للتطویر (شركة مساھمة سعودیة)

-٧٥-

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م (بدایة الفترة المیالدیة) إلى ٢٠١٧أبریل ١٣للفترة من 

(تتمة)القیم العادلة وإدارة المخاطر ـالمالیة . األدوات٣٦

(تتمة)السیولةمخاطر
المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلیة كما یلي:التغیرات في

أبریل١٢
م٢٠١٧

لایر سعودي
التدفقات النقدیة

لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

دیسمبر٣١
م٢٠١٧

لایر سعودي

قروض وسلف
مطلوبات مقابل إیجار تمویلي

١٠٫٧٧٧٫٦٧٠٫٨٥١
٦٥٥٫٣٩٤٫٤٤٧

─────────
١١٫٤٣٣٫٠٦٥٫٢٩٨

═════════

)٢٫٣٧١٫٥٧٣٫٥٨٧(
٤٫٦٨٦٫٥٩٢٫٤٤٢

──────────
٢٫٣١٥٫٠١٨٫٨٥٥

══════════

)٨٦٫٠٤٢٫٢١٠(
١٫٣٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠

──────────
١٫٢١٥٫٩٥٧٫٧٩٠

══════════

٨٫٣٢٠٫٠٥٥٫٠٥٤
٦٫٦٤٣٫٩٨٦٫٨٨٩

─────────
١٤٫٩٦٤٫٠٤١٫٩٤٣

═════════

م.٢٠١٧دیسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧أبریل ١٣یمثل بند "أخرى" المعامالت غیر النقدیة خالل الفترة من 

. أرقام المقارنة٣٧

الحالیة.الفترة أعید تصنیف بعض مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع العرض في 

. الموافقة على القوائم المالیة الموحدة٣٨

م (الموافق ٢٠١٨مارس ٣١خ تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة الموحدة والتصریح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاری
ھـ).١٤٣٩رجب ١٤


