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 مقدمةال
مجتمعين " يشار إليهم قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير )"الشركة"( وشركاتها التابعة ) قمنا بفحصلقد 

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة و ، م2020سبتمبر 30المجموعة"( كما في 

للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، ة الموجز ةالموحد وائمك التاريخ والقالمنتهيتين في ذل

ة الدولي واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسب

في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة المعتمد  "  ةاألولي  ةالمالي  ارير"التق  -  34قم  ر

 الفحص الذي قمنا به.استنادا إلى الموجزة 
 

 نطاق الفحص
مراجع المستقل للمنشأة"، ال"فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل  ، (2410)الدولي ارتباطات الفحص لقد قمنا بفحصنا وفقاً لمعيار 

ألشخاص المسؤولين عن أساسي لبشكل  ، استفساراتتوجيه يتكون فحص القوائم المالية األولية من  و في المملكة العربية السعودية.المعتمد 

من المراجعة بشكل كبير االفحص أقل في نطاقهإجراءات عد و تاألمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. 

ً لمعايير  الحصول على تأكيد بأننا من  انكمو عليه فإنها ال تالمعتمدة في المملكة العربية السعودية،  ، الدوليةلمراجعة االتي يتم القيام بها وفقا

 فإننا ال نبدي رأي مراجعة. بالتاليو ، سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة
 

 االستنتاج
لمرفقة لم يتم إعدادها، من جميع أن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ابالفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد    استنادا إلى

 في المملكة العربية السعودية.المعتمد  ، (34)النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 لفت إنتباه
سارة بمبلغ من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، الذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خ 1نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح 

 1.6. إضافة إلى ذلك، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  918

مليون لاير سعودي خالل فترة التسعة أشهر  330.8، كما بلغ عجز التدفقات النقدية التشغيلية 2020سبتمبر  30مليار لاير سعودي كما في 

كبير، على نجاح تنفيذ خطط اإلدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها  أثرالمنتهية في ذلك التاريخ. تعتمد استمرارية عمليات المجموعة دون ت

، إلى وجود عدم تأكد 1رى الموضحة في إيضاح من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. تشير هذه الظروف، جنباً إلى جنب مع األمور األخ

        جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر.

  
 برايس وترهاوس كوبرز 
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 شركة جبل عمر للتطوير
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الموجزة
2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلكجميع المبالغ بآالف 

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

 لفترة التسعة أشهر
سبتمبر 30المنتهية في   

 إيضاحات

2020 
 )غير مراجعة(

2019 
 )غير مراجعة(

 )معدلة(

2020 
 )غير مراجعة(

2019 
 )غير مراجعة(

 )معدلة(

 727,060 144,962 244,328 141,932 إيرادات

 )532,339(  )39۳,073(  )150,040(  )69,087(  تكلفة اإليرادات

 194,721 )248,111(  94,288 )67,155( إجمالي )الخسارة( / الربح

 )21,518(  )6,055(  )6,265(  )1,359(  مصاريف بيع وتسويق

 )132,930(  )120,231(  )43,475(  )61,958(   مصاريف عمومية وإدارية
صافي خسارة انخفاض في قيمة 

 401 )66,811(  134 )12,587( الموجودات المالية

 194,348 )18,918(  )25,621(  )65,445( 15 )مصاريف( إيرادات أخرى، بالصافي

 235,022 )460,126(  19,061 )208,504( )خسارة( / ربح التشغيل

 )444,846(  )462,475(  (153,347( )28,423( 16 أعباء تمويلية
الحصة في النتائج من االستثمار في 

 4,630 4,239 1,284 )406(  مشروع مشترك

 )205,194(  )918,362(  )133,002(  )237,333( الخسارة قبل الزكاة

 -- 692 -   17 الزكاة

 )205,194(  )918,362(  )132,310(  )237,333( الخسارة للفترة

- -   - -    الدخل الشامل اآلخر

 )205,194(  )918,362(  )132,310(  )237,333( للفترةالشاملة  )الخسارة(مجموع 

)خسارة( / ربح عائد إلى:

 )205,992(  )917,778(  )132,867(  )236,945(  الشركة مساهمي

 798 )584(  557 )388( حصص غير مسيطرة

 )237,333(  )132,310(  )918,362(  )205,194( 

مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل
 العائد إلى:

 )205,992(  )917,778(  )132,867(  )236,945(  الشركة مساهمي

 798 )584( 557 )388( حصص غير مسيطرة

 )237,333(  )132,310(  )918,362(  )205,194( 

 خسارة السهم )باللاير السعودي(:
خسارة السهم األساسية والمخفضة العائدة 

(25,0)الشركة ساهميلم  (14,0)  (99,0)  (22,0)  

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 23إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 وائل عماد الترك

المالي الرئيس التنفيذي للقطاع

محمد العموديخالد 
 التنفيذي رئيسال

 زياد عثمان الحقيل
رئيس مجلس اإلدارة
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  معلومات عامة 1
 

لكي رقم م/ شركة جبل عمر للتطوير )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الم
شوال  16)الموافق  2007أكتوبر  28بتاريخ  ق/  253القرار الوزاري رقم  وقد صدرهـ(.  1427رمضان  25)الموافق  2006أكتوبر  18بتاريخ  63

)الموافق  2007نوفمبر  25بتاريخ  4031051838هـ( عن تأسيس الشركة. الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة بموجب السجل التجاري رقم  1428
 هـ(.  1428ذو القعدة  15
 

منطقة جبل عمر المجاورة للجانب الغربي من الحرم المكي الشريف وتطويرها إلى يتمثل نشاط الشركة الرئيسي وشركاتها التابعة )"المجموعة"( في امتالك 
مسح وتأثيث الفنادق قطع أراضي إلدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة. باإلضافة إلى القيام بالعمليات الالزمة إلنشاء وصيانة وإدارة وهدم و

 اد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل الفنادق.والمنشآت التجارية ومساكن الموظفين واستير
 

 االستمرارية
 

تخدامات يتكون مشروع المجموعة المتوقع )يشار إليه فيما بعد باسم "المشروع"( من سبع مراحل، في كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج مخصصة لالس
قامت المجموعة بتطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة بشكل جوهري، ولكن ما  لى.المرحلة األوتشيغل المجموعة أعمال التطوير وبدأت  أتمت المتعددة. 

  لم تبدأ المجموعة في تطوير المراحل المتبقية. المقصود منه. ليكون جاهزا لالستخدامأعمال التطوير يتطلب قدراً كبيراً من االستثمار  إتمام يزال 
 

لتمويل تطوير كل مرحلة من مراحل المشروع. ومع ذلك، فإن اإليرادات من الموجودات التشغيلية للمجموعة  الديونعن طريق تمويل التستخدم المجموعة 
(، والذي 19-بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد العجزمتطلبات خدمة هيكل ديون المجموعة. وعالوة على ذلك، تفاقم هذ اليغطي بالكامل إجمالي 

إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية، باإلضافة إلى   19-. أدى تفشي كوفيد2020تم تصنيفه كجائحة في مارس  
مليون لاير سعودي. وبالتالي، تعتمد المجموعة بشكل أساسي   918.36بمبلغ    2020سبتمبر    30صافي الخسارة المتكبدة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

الديون للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ولمواصلة عملياتها دون تقليص كبير. تشير عن طريق تمويل الى النقد الذي سينتج من بيع بعض قطع األراضي وعل
  هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على االستمرارية.

 
 لي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة:يلخص الجدول التا

 

 خالل سنة واحدة 2020سبتمبر  30في 
من سنة واحدة 

سنوات 5 - 2 إلى سنتين  أكثر من خمس سنوات 
مجموع التدفقات 
 النقدية التعاقدية

,5142,029  2,409,917  5,039,329 1,484,390 قروض  10,962,781 

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة 
 أخرى

1,204,434 - - - 1,204,434 

091,860 - مطلوبات غير متداولة أخرى  6,629,581 657,038,2  329,528,9  

868,1 - مطلوبات إيجارية  - - 868,1  

288,901,5 2,688,824 المجموع  498,039,9  4,067,802 412,697,21  

 
كبير  أثرن وضعت إدارة المجموعة خطة تهدف إلى توفير دعم مالي كافي لتمكين المجموعة من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ولمواصلة عملياتها دو

 مستمرة. تشمل هذه الخطة بشكل أساسي: كمجموعة
 

ي مرحلة متقدمة من التفاوض بشأنها. ومن المتوقع أن يؤدي بيع بعض قطع األراضي التابعة للمرحلة السابعة من المشروع والتي دخلت المجموعة ف •
مليار لاير سعودي خالل اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة. انظر  2بيع هذه األراضي إلى توليد نقد من العمليات بمبلغ 

 .10أيضاً اإليضاح 

ليار لاير سعودي، وهو في مرحلة متقدمة من المفاوضات لتمويل المتطلبات النقدية التشغيلية م 1.6تأمين تسهيل تمويل طويل األجل إضافي بمبلغ  •
 للمجموعة واستكمال المرحلة الثالثة من المشروع.

 
. عند إعداد  يجابيةتدفقات نقدية إشهراً من تاريخ التقرير صافي  12استناداً إلى الخطة المذكورة أعاله، توضح توقعات التدفقات النقدية للمجموعة لفترة 

لحقائق المتاحة كما توقعاتها، أخذت المجموعة في االعتبار جميع التدفقات النقدية المحتملة بشكل معقول مع مثل هذا التوقيت والمبلغ الذي تدعمه الظروف وا
 كوجموعةتقد اإلدارة أن المجموعة مستمرة في العمل . وبناًء على ذلك تع19-في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة، بما في ذلك أثر كوفيد

 مستمرة وأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة على هذا األساس.
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 معلومات عامة )تتمة( 1
 

 االستمرارية )تتمة(
 

للسياحة والتراث الوطني السعودية )الهيئة(. تتضمن هذه القوائم المالية أنشطة الضيافة وفقًا لخطابات الهيئة العامة  لمزاولة    فرعيةلدى الشركة سجالت تجارية  
قام السجالت التجارية: األولية الموحدة الموجزة نتائج األنشطة التشغيلية المتعلقة بالفنادق التالية باإلضافة إلى فرعيها في جدة والرياض اللذين يحمالن أر

 على التوالي. 1010465230و 4030291056
 

 تاريخ خطاب الهيئة رقم خطاب الهيئة تاريخ التسجيل  رقم التسجيل بدء التشغيل ماالس
 )الموافق  2014يوليو  1 أجنحة هيلتون مكة 

 هـ(1435رمضان  4
)الموافق   2013مايو  25 4031077081

 هـ( 1434رجب  15
)الموافق   2013مارس  4 5887/34أ ت م/ 

 هـ( 1434ربيع الثاني  22

 )الموافق  2015يونيو  22 ريجينسيحياة 
 هـ(1436رمضان  5

)الموافق   2014سبتمبر  9 4031087547
 هـ( 1435ذو القعدة  14

 )الموافق  2014مايو  25 8957
 هـ(1435رجب  26

)الموافق   2016يوليو  30 كونراد
 هـ( 1437شعبان  25

)الموافق   2015أبريل  29 4031091636
 هـ(1436رجب  10

)الموافق   2015مارس  16 9347
 1436جمادى األولى  25
 هـ( 

 2017مارس  31 هيلتون للمؤتمرات
 )الموافق 

 هـ(1438رجب  3

 2016أغسطس  10 4031097174
ذو القعدة  7)الموافق 

 هـ( 1437

 )الموافق  2016يوليو  19 16474
 هـ( 1437شوال  14

 2019أغسطس  1 دبل تري من هيلتون
 )الموافق 

 هـ( 1440القعدة ذو  29

)الموافق   2018مايو  15 4031214815
 هـ( 1439شعبان  29

)الموافق   2018مايو  14 1651
 هـ( 1439شعبان  28

 )الموافق  2015يونيو  22  فندق ماريوت مكة
 هـ(1436رمضان  5

 )الموافق  2014مايو  7 4031085088
 هـ(1435رجب  8

)الموافق   2014مارس  17 8332/35أ ت م/ 
 1435جمادى األولى  16
 هـ( 

 
وعة"(. لدى الشركة تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجم

 المملكة العربية السعودية.. تم تأسيس المجموعة في 2020سبتمبر  30الشركات التابعة التالية كما في 
 

 

 نهاية السنة المالية نسبة الملكية تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم الشركة التابعة

 أنشطة

  الموّكل

محرم   19الموافق  2017أكتوبر  9 4030594602 شركة شامخات للتنمية والتطوير 

 هـ 1439

خدمات التنمية والتطوير   ديسمبر 31 ٪  100

 العقارات في قطاع 

صفر   2الموافق  2017أكتوبر  22 4031210499  شركة ساحات إلدارة المرافق

 هـ 1439

100  ٪ 

 

 

 خدمات العقارات  ديسمبر 31

ربيع   14الموافق  2018يناير  1 4030298569 شركة وارفات للضيافة

 هـ 1439الثاني 

 ديسمبر 31   90٪

 

 

 خدمات الضيافة

شركة اشراقات للخدمات  

 اللوجستية 

شعبان  21الموافق  2018مايو  6 4030303509

 هـ 1439

 الخدمات اللوجستية ديسمبر 31 ٪  100

جمادى   27الموافق  2019مارس  5 4030326220 شركة عاليات للتسويق

 هـ 1440الثاني 

 خدمات تسويق ديسمبر 31 ٪  100

ذو  15الموافق  2017 أغسطس 8 4031051838 شركة راسيات 

 هـ 3814 القعدة

 البنية في االستثمار ديسمبر 31 ٪  100

 التحتية

  سوق هيئة خطاب صندوق أإلنماء مكة العقاري  

 رقم  المال

17/4432/5/3 

ذو  30الموافق  2017أغسطس  22

 1438القعدة 

االستحواذ على عدد من  ديسمبر 31 16.42٪

األصول العقارية التي  

تقع ضمن المرحلة األولى  

مشروع جبل عمر  من 

بجوار المسجد الحرام  

 بمكة المكرمة. 
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 أسس اإلعداد 2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية  التقرير"  34أعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة طبقا
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.السعودية، والمعايير 

 
. ومع ذلك، الموحدة السنويةال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية 

ح األحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيرات الجوهرية في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة تم تضمين اإليضاحات التفسيرية المختارة لشر
ليست بالضرورة مؤشراً  2020سبتمبر  30منذ تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

. وبناًء على ذلك، يجب قراءة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع القوائم 2020ديسمبر  31تي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في على النتائج ال
  .2019ديسمبر  31المالية الموحدة المراجعة األخيرة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 أسس القياس 2-2
 

 التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي، باستثناء البنود التالية المقاسة كما يلي:على أساس أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 

 أسس القياس بنود

  
 القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار التزام إيجار

القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان  الخدمة للموظفينمخصصات منافع نهاية 
 المتوقعة

 القيمة العادلة استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

وعملة العرض للشركة وكافة المكونات. وتم تقريب جميع الذي يمثل عملة النشاط هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة معروضة باللاير السعودي، 
 ، ما لم ينص على خالف ذلك.ألفالمبالغ إلى أقرب 

 
 وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة  اجتهادات 3
 

مطبقة في والتقديرات واالفتراضات الهامة والسياسات المحاسبية الهامة المطبقة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك الاألحكام  تتوافق
 . 2019ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
ة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات الموحدة من اإلداراألولية  يتطلب إعداد هذه القوائم المالية  

برة التاريخية وأمور والمصروفات المقرر عنها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ التقرير. يتم تقييم االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة وفقا للخ
عات باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقا للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. قد تختلف أخرى بما فيها التوق

ال أن عدم تمرة. إالنتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم إثبات مراجعات التقديرات بصورة مس
تتأثر في فترات التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي س

 مستقبلية.
 

 والتقديرات واالفتراضات االجتهادات
 

، وتضع تقديرات وتستخدم افتراضات، والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة االجتهاداتفيما يلي المجاالت الرئيسية التي تمارس فيها المجموعة  
 للمجموعة:

 
 إثبات اإليرادات من بيع وحدات سكنية

 
  عند نقطة زمنية تم الوفاء بها ياألداء المتضمنة في العقود لبيع عقارات التطوير والبيع  (التزاماتاو في تحديد ما إذا كانت التزام ) االجتهادتمارس المجموعة 

  :أو على مدى زمني. يتضمن ذلك دراسة متأنية للشروط ذات الصلة في كل اتفاقية بيع لتقييم ما إذا كان ةمحدد
 
 عة واستهالك تلك المنافعحصول العميل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجمو -
 قيام أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل ما )مثل األعمال تحت التنفيذ( يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن؛ أو -
مل حتى موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة، كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكت ينشأأداء المجموعة لاللتزام ال  -

 .تاريخه
 

 .عند استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المذكورة أعاله، تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات على مدى زمني 
 

وما إذا كان احتمال ممارسة خيار  ضمني في تحديد ما إذا كان وجود حق الشفعة ، إن وجد ، يمكن أن يؤدي إلى خيار شراء    االجتهادتمارس المجموعة أيًضا  
 الشراء هذا يمنع االعتراف باإليرادات.
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 )تتمة( وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة اجتهادات 3
 

 تحديد أسعار المعامالت
، تقوم المجموعة بتقييم وتقدير تأثير أي االجتهاديجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. عند إجراء هذا 

تحديد الفترة الزمنية المطلوبة تمارس المجموعة حكمها في  .مقابل متغير في العقد، بسبب الخصومات والغرامات والمقابل غير النقدي والعوائد المضمونة
 للوفاء بالتزامات األداء المرتبطة ببيع العقارات والمقدار المقابل للمقابل المتغير المخصوم من قيمة بيع العقارات المباعة.

 
  تخصيص تكلفة األراضي والبناء وموجودات البنية التحتية للعقارات التشغيلية

اس معقول لتخصيص تكلفة األراضي واإلنشاء وموجودات البنية التحتية للعقارات التشغيلية لغرض تقييم االنخفاض في تحديد أس االجتهادتمارس المجموعة 
 .القيم السوقية لهافي القيمة. ويشمل ذلك النظر في عوامل مثل طبيعة عناصر موجودات البنية التحتية والمناطق المغطاة والمبنية باإلضافة إلى 

 
 )مكافأة إنهاء خدمة الموظفين(خطط المنافع المحددة 

ات التي قد تختلف يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المجموعة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقييم اكتواري. ويتضمن ذلك عمل العديد من االفتراض
، معدالت الوفيات ومعدل تسريح الموظفين من الخدمة. ونتيجة ، زيادات الرواتب المستقبليةسعر الخصمعن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد  

تجاه التغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات  حساسالتعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة 
  .ى معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيففي تاريخ كل تقرير مالي. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية عل

 
 االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية واألخرى

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

 
األكثر صلة بالمعلومات التطلعية التي من شأنها التأثير على مخاطر  الكلي  حددت المجموعة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باعتباره العامل االقتصادي

 مختلفة.احتماالت لعمالء ، وبناًء عليه عدلت معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغييرات المتوقعة في هذا العامل باستخدام االئتمان ل
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
مالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير ال

  القيمة العادلة باستخدام نهج السوق والقيمة قيد االستخدام.عن طريق  هذا المؤشر، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل
 

للتدفقات النقدية  عند إجراء حسابات القيمة قيد االستخدام، تطبق اإلدارة أحكامها في تحديد ما يشكل وحدة توليد النقد وتستخدم االفتراضات لعمل تقديرات
نقدية. تتضمن االفتراضات المستقبلية المتوقعة من األصل أو وحدة توليد النقد واختيار معدل خصم مناسب من أجل احتساب الحالي قيمة تلك التدفقات ال

عن المبالغ المتوقعة. بناًء  المستخدمة من قبل اإلدارة لحساب القيمة السوقية والقيمة في االستخدام درجة كبيرة من التقدير ، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية
المحسوبة أعاله القيمة الدفترية قيد االستخدام ة السوقية والقيمة على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة باستخدام االفتراضات الموضوعة، تجاوزت القيم

 لألصول غير المالية ، وبالتالي لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
 

  األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية
 

تاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية بغرض احتساب االستهالك واإلطفاء. ويتم تحدد المجموعة األعمار اإلن
طريقة احتساب قيمة المتبقية وتحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية وال

 .االستهالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات
 

 قياس القيمة العادلة للموجودات
ج صافي قيمة الموجودات يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة / نموذ

في  الحكملك، يلزم وجود درجة من المعدلة. تستند المعلومات المستخدمة في هذه النماذج إلى مدخالت يمكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما يتعذر ذ
 .تحديد القيم العادلة. تشتمل التقديرات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار

 
  مخصص صافي تعديل القيمة القابلة للتحقيق في عقارات التطوير والبيع

مخزون وحالته الراهنة، ال واعمارقيمة القابلة للتحقيق في عقارات التطوير والبيع بناًء على الخبرة التاريخية صافي التعديل تحدد المجموعة مخصص ل
المستقبلية، والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. تتضمن االفتراضات المستند عليها عند تحديد المخصص األساسي اتجاهات المبيعات 

 .اتوقعة الالزمة لدعم هذه المبيعات المستقبلية. إن تقدير المجموعة للمخصص قد يختلف جوهريا من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في المبيعوالمتطلبات المت
 

 تقييم السيطرة على الشركات المستثمر فيها
 

كتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على في تحديد ما إذا كانت معرضة، أو لديها حقوق، لعوائد متغيرة من مشار  الحكمتمارس المجموعة  
المستثمر   ة، تأخذ المجموعة في االعتبار كيفية اتخاذ القرارات من قبل الشرك الحكمهذا   إعمالتلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. عند  

ها مصنفة على أنها كيان منظم، تأخذ المجموعة في االعتبار مشاركتها في الترتيبات فيالمستثمر  ةالشركأن  فيها وما إذا كانت كيان منظم أم ال. في حال
. كجزء من هذا التقييم، تأخذ المجموعة التعاقدية مع الشركة المستثمر فيها وما إذا كانت هذه المشاركة ستوفر للمجموعة الحق في توجيه األنشطة ذات الصلة

 إعادة الشراء واتفاقية وكالة البيع الحصرية، إن وجدت.وفي االعتبار الجوانب التعاقدية التي تشمل: تصميم األصول وترتيبات اإليجار وتعهد بيع 
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 )تتمة( وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة اجتهادات 3
 

 المشتركةتقييم الترتيبات 
 

في تقييمها للترتيبات المشتركة وما إذا كان ينبغي تصنيف استثمار المجموعة في هذه الترتيبات كعملية مشتركة أو مشروع مشترك.   الحكمتمارس المجموعة  
ي بين أطراف ، تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت الشركة المستثمر فيها كيانًا قانونًيا منفصالً وما إذا كانت شروط الترتيب التعاقد  الحكمهذا    إعمالعند  

الترتيب. تدرس المجموعة أيًضا ما إذا كان الترتيب ينشئ بهذا المتعلقة مطلوبات للالترتيب المشترك تحدد أن لألطراف حقوقًا في الموجودات والتزامات 
للحقوق وااللتزامات ضمانات  توزيعًا لإليرادات والمصروفات على أساس األداء النسبي لكل طرف في الترتيب المشترك وما إذا كان قد تم تقديم أي

 .ألطراف الترتيب المشترك كمشروعات مشتركة 
 

 االستمرارية
 .1في إجراء تقييم لقدرتها على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. للتفاصيل، راجع اإليضاح  حكمهاالمجموعة تمارس 

 
  السياسات المحاسبية الهامة 4

 
 التي قامت المجموعة بتطبيقهاالمعايير الجديدة والمعدلة  4-1
 

لموجزة، حيث ال يُتوقع أن هناك تعديالت على المعايير السارية في الفترات الحالية والمستقبلية ولكن لم يتم تفصيلها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة ا
 يكون لها أي تأثير على القوائم المالية للمجموعة.

 
  السياسات المحاسبية 4-2
 

دائنة الذمم  اليتم قياس   .إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة هي نفسها المطبقة في آخر قوائم مالية موحدة سنوية للمجموعة
االخيرة المالية الموحدة السنوية القوائم في إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق االستثمار بالتكلفة المطفأة بما يتفق مع سياسة المطلوبات المالية المطبقة 

 للمجموعة.
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 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  

14 

 عقارات استثمارية 5
 

 
مليون لاير سعودي( كتكلفة اقتراضات إلنشاء العقارات االستثمارية المتضمنة في األعمال الرأسمالية قيد  90.9: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 53.1، تم رسملة مبلغ 2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  (أ

  التنفيذ.
 

 تتعلق بالموجودات التي تحددها اإلدارة الستخدامها للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة االعتيادية. عقارات للتطوير والبيعتمثل مبالغ محّولة إلى  (ب
 

 .23يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اإليضاح  (ج
 

  
يضاأر يمبان   

 
 معدات

 موجودات
 البنية التحتية

أعمال رأسمالية قيد 
 التنفيذ

 
 المجموع 

       التكلفة:

276,518,1 )معدل( 2019يناير  1الرصيد في    473,769,1   952,716   335,92   052,999,2   088,096,7   

805,10 - إضافات خالل السنة  373,4  - 552,414  730,429  

(328,124) )ب(( 6ومعدات )إيضاح  ومصنع تحويالت إلى ممتلكات  (390,578)  (629,195)  - (005,990)  (352,888,1)  

948,393,1 )معدل()مراجع(  2019ديسمبر  31الرصيد في    888,201,1   696,525   335,92   599,423,2   466,637,5   

       

114,2 - - إضافات خالل الفترة  - 714,51  828,53  

(595,375) )ب(( 5)إيضاح  عقارات للتطوير والبيعتحويل إلى   - - - - (595,375)  

353,018,1 )غير مراجع( 2020سبتمبر  30الرصيد في    888,201,1   810,527   335,92   313,475,2   699,315,5   
       

       االستهالك المتراكم:

623,51    -  )معدل( 2019يناير  1الرصيد في    393,73   984,13   -    000,139   

578,21 - االستهالك للسنة  873,38  191,2  - 642,62  

( 786,36) - )ب(( 6ومعدات )إيضاح ومصنع تحويالت إلى ممتلكات   (868,38 )  - - (654,75 )  

415,36    -  )معدل()مراجع(  2019ديسمبر  31الرصيد في   398,73   175,16    -    988,125   

       

132,11 - االستهالك للفترة    792,18  444,1  - 368,31  

547,47    -  )غير مراجع( 2020سبتمبر  30الرصيد في   190,92  619,17   -    356,157  

       
       صافي القيمة الدفترية:

353,018,1 )غير مراجع( 2020سبتمبر  30في    341,154,1  620,435  716,74  313,475,2  343,158,5  

948,393,1 )مراجع( )معدل( 2019ديسمبر  31في    473,165,1   298,452   160,76   599,423,2   478,511,5   

276,518,1 )معدل( )مراجع(  2019 يناير  1في    850,717,1  559,643  351,78  052,999,2  088,957,6  
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 ومعداتومصنع ممتلكات  6

 

يمبان أرض   
نظام تبريد 

للمناطقمركزي   معدات 
أثاث وتجهيزات 
 وموجودات أخرى

موجودات البنية 
 التحتية

أعمال رأسمالية  
 المجموع  قيد التنفيذ

         التكلفة:

467,435,2 )معدل( 2019يناير  1الرصيد في   291,631,2  025,505  016,873  629,129 865,266  7,450,176 14,790,969 

 713,389 636,050    - 50,221 6,056    - 21,062    -  إضافات خالل السنة

 1,888,352 990,005    -    - 195,629    - 578,390 124,328 )ب(( 6تحويالت من عقارات استثمارية )إيضاح 

  - (1,638,522) 162,191 87,913 733,219 - 655,199    - تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 17,392,710 7,437,709 429,056 767,263 1,807,920 505,025 3,885,942 2,559,795 )مراجع( )معدل( 2019ديسمبر  31الرصيد في 

,382445 - 3,094 713 - - - إضافات خالل الفترة  449,189 

 (5,164) - - )5,164( - - - - االستبعادات خالل الفترة

(174,768) - - - 174,768 - - تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   - 

(425,907) )د(( 6)إيضاح  عقارات للتطوير والبيعتحويل إلى   - - - - - - (425,907) 

 17,410,828 7,708,323  429,056  765,193  1,808,633 679,793 3,885,942 2,133,888 )غير مراجع( 2020سبتمبر  30الرصيد في 

         

         االستهالك المتراكم:

  344,136 -  22,521  148,680  63,480  60,671  48,784 -  )معدل( 2019يناير  1الرصيد في 

 200,393 - 7,332 90,831 49,503 15,168 37,559 - االستهالك للسنة
 75,654 - - - 38,868 - 36,786 - )ب(( 6تحويل من عقارات استثمارية )إيضاح 

 620,183 -  29,853 239,511  151,851  75,839  123,129 - )مراجع( )معدل( 2019ديسمبر  31الرصيد في 

         

 194,746 - 5,988 58,245 55,410 38,019 37,084 - االستهالك للفترة

 )426( - - )426( - - - - االستبعادات خالل الفترة

1207,26  113,858  160,213    -  )غير مراجع( 2020سبتمبر  30الرصيد في    297,330  35,841      - 814,503  

         
 صافي القيمة الدفترية:

  16,596,325 7,708,323  393,215  467,863 1,601,372  565,935  3,725,729  2,133,888  )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30في 

  16,772,527 7,437,709  399,203  527,752  1,656,069  429,186  3,762,813  2,559,795 )مراجع( )معدل( 2019ديسمبر  31في 

 14,446,833 7,450,176 244,344 480,449 809,536 444,354 2,582,507 2,435,467 )معدل( )مراجع(  2019 يناير  1في 
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  )تتمة( ومعدات ومصنع ممتلكات 6
 

 المنطقة مشروع مشترك لبناء وتشغيل وصيانة نظام تبريد  االتفاقية تمثل ،شركة تبريد المنطقة المركزيةوقعت المجموعة اتفاقية )"االتفاقية"( مع  .أ
 تمقابل قرض حصلنظام ال رهن. تم 2014ديسمبر  31الذي أصبح ساريًا في  تبريد المنطقةنظام عاًما من تاريخ بدء تشغيل  26.5لمدة  )"النظام"(

بالكامل وبالتالي  للنظام التشغليي  العمرخالل نظام ال. يحق للمجموعة الحصول على جميع المنافع االقتصادية من شركة تبريد المنطقة المركزيةعليه 
 .المنطقة المركزية شركة تبريدمن بدء اإلنشاء بواسطة نظام الب المجموعة تعترف

 
 طبيعة االستخدام.التغيير في  نتيجةومعدات  ومصنع تمثل هذه المبالغ مبالغ محّولة من عقارات استثمارية إلى ممتلكات .ب
 
 .23يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اإليضاح  .ج 
 
 تتعلق بالموجودات التي تحددها اإلدارة للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة االعتيادية. عقارات للتطوير والبيعتمثل مبالغ محّولة إلى  .د

 
"( مقابل إصدار أسهمها بقيمة مساهمينالتمثل األرض )"األرض"( قطع أرض واقعة في منطقة جبل عمر، استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين )" .ه

واعتماده من قبل هيئة تطوير منطقة  يضا(. تم إعداد تقييم األر1للسهم بموجب مرسوم ملكي )"المرسوم"( )اإليضاح رقم لاير سعودي  10اسمية بمبلغ 
ملكية  صكوك الشركة إكمال إجراءات تحويل أي تعتزم . مساهمينلاالملكية من  صكوك  مكة المكرمة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لنقل سندات

  كة وإصدار األسهم المقابلة، عندما يستكمل مالكوها الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة )"الوثائق"(.متبقية باسم الشر
 

ملكية محددة.   صكوك ، نظًرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األرض حول منطقة الحرم، كانت هناك بعض قطع األراضي دون  لكن
عدة سنوات من تأسيس مرور مليون لاير سعودي غير قادرين على استكمال الوثائق حتى بعد  359ضي البالغة قيمتها قطع األرا مساهمي وعليه، ظل 

 غير المسجلة المتبقية في قوائمها المالية، مع مراعاة ما يلي: ي ضا، قامت إدارة الشركة بإثبات هذه األر2016الشركة. وفقًا لذلك، خالل 
 
 في السنتين األخيرتين. ملكية صكوك أي تقديم  يتملم  •
، قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمير باالكتتاب التفاقية نقل الملكيةالذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة بهم، وفقًا    مساهمينلبافيما يتعلق   •

 18هـ )الموافق    1427/  9/  25بتاريخ    63وم الملكي رقم م/  . تمت المصادقة على هذه اآللية بموجب المرسمساهمينلافي أسهم الشركة نيابة عن هؤالء  
 ( وبالتالي فإن الملكية القانونية لألرض هي للمجموعة.2006أكتوبر 

 تمتلك الشركة حقوقًا أساسية الستخدام األرض بالكامل بموجب المرسوم •
 بناء عليهاكانت المجموعة مستحوذة على األرض على مدى السنوات العديدة الماضية وبدأت في ال •

 متر مربع. 235،869.11صك ملكية موحد لكامل مساحة مشروع المجموعة والبالغة  2020أصدرت الجهات المختصة خالل عام  •
 

الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية  مساهمينالعالوةً على ذلك، ومقابل حقيقة أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في األسهم نيابةً عن 
 مساهمينالإلنشاء والتعمير عندما يتمكن الخاصة بهم، تم إثبات المبلغ المقابل كذمم دائنة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير. سيتم تسوية الذمم الدائنة لشركة مكة ل

الملكية الخاصة بهم في وقت سابق، من القيام بذلك، مع إعادة توزيع مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير وهذا صكوك  الذين لم يتمكنوا من تقديم  
 ا من تاريخ التقرير.شهرً  12المالك. تتوقع اإلدارة أن يتم تسوية االلتزام على مدى فترة تزيد عن 

 
 والمعدات موجودات محتفظ بها كمستأجر بموجب عقود إيجار ، مدرجة ضمن ما يلي: والمصنع تتضمن الممتلكات .و
 

 

األثاث والتجهيزات 

 المجموع واألصول األخرى

  2020يناير  1كما في 
 

10,490 
 

10,490 

 (5,058) (5,058) خالل الفترة  إستبعاد
 (2,101) (2,101) للفترة االستهالك 

 3,331 3,331 )غير مراجع( 2020سبتمبر  30كما في 

 
لاير سعودي( كتكلفة اقتراضات    162.3:  2019سبتمبر     30مليون لاير سعودي )   102.8، تم رسملة مبلغ  2020سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في   .ز

  والمعدات المتضمنة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. والمصنع إلنشاء الممتلكات
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 نقد وما يماثله  7
 

 
 31مليون لاير سعودي محتفظ به في ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية بفترة استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر ) 352.5يتضمن النقد لدى البنوك مبلغ  (أ

وفقًا   ةاطية بموجب حسابات احتيمحتجزمليون لاير سعودي( وتحقق أرباًحا بمعدالت السوق السائدة. ومع ذلك، فإن ودائع المرابحة    462:  2019ديسمبر  
 مع البنوك التجارية. ذات الصلةلالتفاقيات بموجب الترتيبات 

 
:  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في تاريخ التقرير ) 5.2يبلغ الرصيد في الحسابات البنكية مع المنشآت التي لها إدارة مشتركة مع الشركة  (ب

 مليون لاير سعودي( 13.7
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمار محتفظ به  8
   

 غير محقق كما في)خسارة( ربح  القيمة الدفترية كما في  

 إيضاحات 

 
 سبتمبر 30

2020  
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
 )معدلة(

 
 سبتمبر 30

2020 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة( 
 )معدلة(

      
      الموجودات غير المتداولة

 111,000 ( 32,034) 331,000 298,966 أ صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة 

      

     ب الموجودات المتداولة 
 1,613 787 205,527 67,399  صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي

 
صندوق استثمار عقاري مقفل للطرح الخاص   ووهالمستثمر فيه    الصندوقمليون وحدة( من    20:  2019ديسمبر    31مليون وحدة )  20في    اً يمثل هذا استثمار (أ

تقع في مكة المكرمة من أجل تحقيق  عقاراتهو الحصول على حصة في  الصندوقفي المملكة العربية السعودية وتديره شركة البالد لالستثمار. الهدف من 
المستثمر فيه بإعداد ونشر القوائم  يقوم الصندوقالستثمارية. المستثمر فيها في العقارات ا للصندوقإيرادات ونمو رأس المال. تتمثل الموجودات الرئيسية 

)يشار إليهما بـ "صافي  المالية على أساس نصف سنوي والتي تُدرج فيها صافي قيمة الموجودات للصندوق بناًء على القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية
من المقيمين المستقلين. بما أن وحدات الصندوق يتم تداولها بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات   ، كما هو محدد من قبل اثنين"(اإلسترشاديةقيمة الموجودات  

المستثمر فيه  صندوقلل فحصهاالمستثمر فيه. وفقًا آلخر قوائم مالية تمت  للصندوقهذه، تعتقد اإلدارة أنه تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة  اإلسترشادية
لاير سعودي، والذي تم استخدامه كأساس لتقييم استثمارات   14.95لكل وحدة    اإلسترشادية، يبلغ صافي قيمة الموجودات  2020  يونيو  30للفترة المنتهية في  
  .2020سبتمبر  30المجموعة كما في 

 
ة اإلنماء لالستثمار. يمثل هذا االستثمار في صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي وهو صندوق استثمار عام مقره في المملكة العربية السعودية وتديره شرك (ب

 المستثمر فيه هو االستثمار في عقود المرابحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. الصندوقالهدف من 

 
 .23يرجى الرجوع إلى إيضاح التعديل الوارد في اإليضاح  (ج

  

 

سبتمبر 30  
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
 )معدلة(

يناير 1  
2019 

 )مراجعة(
 )معدلة(

 436 330 55 نقد في الصندوق

 1,569,702 927,646 730,189 لدى البنوك )انظر اإليضاحين )أ( و)ب( أدناه(نقد 

 730,244 927,976 1,570,138 

(242,590) غير متداول )انظر اإليضاح )أ( أدناه( - محتجزناقصاً: نقد   (242,590)  (342,590)  

(365,400) متداول )انظر اإليضاح )أ( أدناه( - محتجزناقصاً: نقد   (446,244)  (573,060)  

 654,488 239,142 122,254 نقد وما يماثله 
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 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( 8

 
 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 8-1
 

معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في 
 تاريخ القياس. وبالتالي، قد تنتج فروقات بين القيم الدفترية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

 
 خالل أسلوب التقييم: تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من

 
  : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.1المستوى 
لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير رصدها والتي يمكن  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 2المستوى 

 مشتقة من األسعار(.مباشر )أي 
 (.مالحظتها: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن 3المستوى 

 
سل التسلبالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما إذا كان قد حدث تحويالت بين المستويات في 

 الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت جوهري لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 

ية للمجموعة ت المالكما في تاريخ التقرير، تعتقد اإلدارة، مقابل الفترة وجداول أسعار الفائدة )عند االقتضاء(، أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا
 )باستثناء االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( تقارب قيمها العادلة.

 
مي للقيمة العادلة. يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهر

معقولة للقيمة ضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية ال تت
 العادلة.

 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 2020سبتمبر  30

1المستوى    2المستوى   3المستوى    

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمار محتفظ به 
 الخسارة

 
366,365 

 
67,399 

 
- 

 
298,966 

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 2019ديسمبر  31

1المستوى    2المستوى   3المستوى    

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 331,000 - 205,527 536,527 الخسارة

 
 .2020سبتمبر  30تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ال توجد 

 
لألدوات المالية في قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى المدخالت  3توضح الجداول التالية أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى 

 .مالحظتهاالهامة المستخدمة التي ال يمكن 
 

 أسلوب التقييم النوع

 للصندوق بناًء على القيمة العادلة للموجودات األساسية للصندوق.   اإلسترشاديةصافي قيمة الموجودات  - استثمار في صناديق 
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  مشاريع مشتركة  االستثمار في   9
 

، والتي تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم )"الشركة"(  شركة تبريد المنطقة المركزيةفي    مشترك   مشروع٪ في ترتيب  40يمثل هذا استثمار المجموعة بنسبة  
 شركة تبريد المنطقة المركزية . أبرمت المجموعة اتفاقية مع  في سوق االسهم  ةغير مدرج  شركة تبريد المنطقة المركزيةالمركزية.    تبريد المنطقةخدمات نظام  

و مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية. يتم احتساب حصة المجموعة . مكان العمل الرئيسي للمشروع المشترك هتبريد المنطقةلبناء وتشغيل وصيانة نظام  
باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك ، بناًء  شركة تبريد المنطقة المركزيةفي 

 المالية الموحدة. القوائموية مع القيمة الدفترية لالستثمار في والتسللمشروع المشترك  الماليةالمعلومات على 
 

 :شركة تبريد المنطقة المركزيةل ملخص لقائمة المركز المالي 
           

سبتمبر 30    
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
   

 134,787 160,393 الموجودات المتداولة
 820,779 824,494 المتداولةالمجودودات غير 

 (170,344) (175,173) المطلوبات المتداولة
 (489,662) (482,347)          المطلوبات غير المتداولة

 295,559 327,366 حقوق الملكية

  ٪40 - حصه المجموعة في حقوق الملكية
 87,082 114,781 ( 2019 ديسمبر 31) ٪40 - حصه المجموعة في حقوق الملكية

   
 

 :شركة تبريد المنطقة المركزيةو الخسارة لأملخص لقائمة الربح  
      

سبتمبر 30    
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
   

 93,222 40,669 االيرادات
 (42,908) (16,151) التكاليف المباشرة

 (2,227) (267) تكاليف عمومية و ادارية
تمويلية أعباء  (15,415) (31,047) 

 250 909 دخل اخرى
 17,290 9,745 الربح قبل الزكاة و ضريبة الدخل 

 (2,436) (1,255) الزكاه و ضريبة الدخل
 14,854 8,490 الربح للسنة

 (925) - الدخل الشامل االخر 

 13,929 8,490 مجموع الدخل الشامل للفترة/ السنة

 
 للتطوير والبيععقارات  10

 
ممتلكات يتم تطويرها لبيعها كوحدات سكنية وقطع أراضي تحددها اإلدارة الستخدامها للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة  العقاراتتمثل هذه 
 االعتيادية.

 
 كما يلي: 2020سبتمبر  30كانت الحركة خالل الفترة المنتهية في 

 
 

سبتمبر 30   
2020 
مراجعة()غير   

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
(معدلة)  

   

 1,520,957 1,928,376  الرصيد االفتتاحي 

 450,540 18,498 إضافات
 - 425,907 (6ومعدات )إيضاح  ومصنع تحويل من ممتلكات

 - 375,595 (5تحويل من عقارات استثمارية )إيضاح 

 2,748,376 1,971,497 
 (43,121) (25,410)  اإليراداتناقصاً: محمل على تكلفة 

 2,722,966 1,928,376 

 
، وجه مجلس إدارة المجموعة اإلدارة للبحث عن مشترين مناسبين لقطع األراضي التابعة للمرحلة السابعة من مشروع المجموعة. وعليه،  2020خالل عام 

استثمارية إلى عقارات للتطوير والبيع  وعقاراتومعدات  ومصنعمرحلة السابعة من ممتلكات للتطوير القامت اإلدارة بتحويل التكلفة المرتبطة باألرض و
 .21مليون لاير سعودي على التوالي. راجع أيًضا إيضاح  375.96مليون لاير سعودي و  425.91بقيمة 

  



  شركة جبل عمر للتطوير
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  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 11
 

 

سبتمبر 30   
2020 

 )غير مراجعة(
 

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
 )معدلة(

يناير 1  
2019 

 )مراجعة(
 )معدلة(

    
 280,047 270,443 374,299 ذمم مدينة وموجودات عقود 

 3,259 9,312 2,530 إيرادات إيجار مستحقة
 14,571 19,771 14,571 وودائع أخرى تأمين

 4,439 23,501 37,393 ذمم مدينة أخرى
    

 (12,104) (20,705) (84,891)  الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصاً: مخصص 

 343,902 302,322 290,212 
 

  109بمبلغ  عقارات للتطوير والبيعل  على الخرائط بمبيعات تتعلقتتضمن الذمم المدينة وموجودات العقود )اإليرادات غير المفوترة( إيرادات غير مفوترة 
 مليون لاير سعودي(. 61.1: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
 قروض واقتراضات 12

 
 فيما يلي تفاصيل القروض واالقتراضات الخاصة بالمجموعة:

سبتمبر 30    
2020  

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019  

 )مراجعة(

يناير 1  
2019 

 )مراجعة(
    

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 أدناه(( أقرض حكومي )اإليضاح )

 3,799,404 3,898,208 4,464,438 ( أدناه(ب( )اإليضاح )2) مشترك قرض 

 620,579 571,770 604,743 ( أدناه(ج تسهيل من بنك محلي )اإليضاح )

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ( أدناه(دتسهيل من بنك محلي )اإليضاح )

 117,283 147,981 149,945 ( أدناه(هـ)اإليضاح )تسهيل من بنك محلي 

 76,488 203,310 138,274 ( أدناه(وتسهيل من بنك محلي )اإليضاح )

 - 600,000 600,000 ( أدناه(زتسهيل من بنك محلي )اإليضاح )

 503,046 508,045 508,045 ( أدناه(ح صكوك مساندة )اإليضاح )

 10,465,445 9,929,314 9,116,800 

 (38,080) (31,236) (25,101) مؤجلة أعباء تمويليةناقصاً: 

 193,533 312,755 425,484 عمولة مستحقة على قروض ألجل

 10,865,828 10,210,833 9,272,213 

 (3,613,183) (5,262,821) (1,482,235) ناقصاً: الجزء المتداول

 5,659,030 4,948,012 9,383,593 الجزء غير المتداول

 
 قروض ألجل

 
مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل عمر والذي تم سحبه خالل السنوات  3وقعت المجموعة اتفاقية مع منشأة حكومية وحصلت على قرض بمبلغ  (أ

تأجيل سداد القرض هـ(، حصلت المجموعة على موافقة المنشأة الحكومية على 1437جمادى األولى  6)الموافق  2016فبراير  15الماضية. بتاريخ 
سنوات من تاريخ سحب القرض األصلي وكان مستحقا على ستة أقساط سنوية   7وتكاليفه المالية وعموالت فترة السماح لمدة إضافية لتصبح فترة السماح  

  .2019يناير  1متساوية ابتداًء من 
 

ديسمبر  31الحكومية لسداده على ثالثة أقساط متساوية سنويا ابتداًء من ، قامت المجموعة بإعادة جدولة القرض باالتفاق مع المنشأة 2018خالل 
2018.  

 
ديسمبر  31، تلقت المجموعة تأكيداً من المنشأة الحكومية لتأكيد تأجيل جميع األقساط المستحقة في أو قبل 2020سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

مليار لاير سعودي لتسهيل حصول المجموعة على  1.6عًما ائتمانيًا في شكل ضمان يصل إلى . تلقت المجموعة أيًضا د2022مارس  31حتى  2020
 تسهيل ائتماني من بنك تجاري لتمويل استكمال المرحلة الثالثة والمتطلبات النقدية التشغيلية للمجموعة.

 
مليار لاير  8مشترك بنظام اإلجارة بحد ائتماني قدره هـ( اتفاقية قرض إسالمي 1436رجب  29)الموافق  2015مايو  18وقعت المجموعة بتاريخ  (ب

بما في ذلك قرض من بنك محلي بحد  5و 4و 2سعودي مع بنكين محليين. تم استخدام هذا القرض في سداد جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمراحل 
. 5، وكذلك تنفيذ المرحلة 4والمرحلة  2إلى استكمال إنشاء المرحلة  ( والتزام آخر قصير األجل، باإلضافةسدادهمليار لاير سعودي )تم  2ائتماني قدره 

سنوات. قامت المجموعة بسحب  4سنة من تاريخ توقيع االتفاقية مع فترة سماح مدتها  12يستحق سداد تمويل القرض اإلسالمي المشترك على مدى 
 بأسعار تجارية. مليار لاير سعودي بموجب التسهيل. يحمل القرض تكاليف اقتراض 4.3مبلغ 
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 قروض واقتراضات )تتمة( 12
 

 قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية:
 
 رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله. •

 مليار لاير سعودي. 6.1سند ألمر من قبل المجموعة لصالح البنك بمبلغ  •
 

 
هـ( اتفاقية تسهيل قرض طويلة األجل غير مضمون مع بنك محلي له 1438جمادى اآلخرة  21)الموافق  2017مارس  20وقعت المجموعة بتاريخ  (ج 

تم سداد القرض على مدى يمليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة على المجموعة، حيث س 842إدارة مشتركة مع الشركة بمبلغ 
مارس  20السداد على سبعة أقساط نصف سنوية متساوية، واستحق القسط األول في  أربع سنوات. وبالتالي، وفقا لشروط السداد، فإن القرض يستحق

هـ(. يحمل القرض تكاليف اقتراض 1442شعبان  7)الموافق  2021مارس  20هـ( بينما استحق القسط األخير في 1439رجب  3)الموافق  2018
مجموعة اتفاقية معدلة / معاد هيكلتها تتعلق بتسهيل للمبلغ المستحق من هـ(، أبرمت ال1441رجب  14)الموافق  2019مارس  21بأسعار تجارية. في 

أغسطس  18القرض كما في تاريخ إعادة الهيكلة. وبناًء عليه، ووفقًا للشروط المعدلة، يتم سداد القرض على تسعة أقساط؛ القسط األول المستحق في 
(. خالل الفترة المنتهية في 1445ربيع األول  4)الموافق  2023سبتمبر  19قة في هـ( والدفعة األخيرة المستح1440ذو الحجة  17)الموافق  2019

حتى تاريخ استحقاق القسط التالي في  2020وسبتمبر  2020، تلقت المجموعة تأجياًل قصير األجل على القسط المستحق في مارس 2020سبتمبر  30
 . 2021مارس 

 
مليون لاير سعودي  500هـ( اتفاقية تسهيل غير مضمونة مع بنك محلي بمبلغ 1438شوال  22 )الموافق 2017يوليو  17وقعت المجموعة بتاريخ  (د

ر لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة للمجموعة. يحمل القرض تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر )مع وجود خيا
  2017أكتوبر  16هـ(. بتاريخ 1439 الحجةذو  20)الموافق  2018أغسطس  31يستحق سداد القرض في بداية كان لتمديد الفترة ستة أشهر أخرى(. 

هـ(، أعادت المجموعة التفاوض ووقعت اتفاقية لتحويل التسهيل غير المضمون القائم من خالل تسهيل مضمون بمبلغ إضافي 1439محرم    26)الموافق  
مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة للمجموعة. إن التسهيل الجديد مضمون  1سهيالت إلى مليون لاير سعودي ليزيد مبلغ الت 500وقدره 

وكانت مستحقة  الحصص التابعة للمجموعةفي مليار لاير سعودي  1شركة جبل عمر للتطوير في صندوق اإلنماء مكة العقاري بمبلغ  تمتلكهابوحدات 
، أنهت المجموعة شروط وأحكام 2020سبتمبر    30يف اقتراض بأسعار تجارية. خالل الفترة المنتهية في  . يحمل القرض تكال2018مارس    31الدفع في  

  .2021إعادة هيكلة التسهيالت وبالتالي تم تمديد أجل االستحقاق حتى نوفمبر 
 

مليون لاير   200ع بنك محلي بمبلغ  هـ( تسهيل غير مضمون وغير ممول م1438ذو القعدة    24)الموافق    2017أغسطس    16وقعت المجموعة بتاريخ   (ه
يل سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة. والتسهيل محمل بتكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية وتم تجديد التسه

، استخدمت المجموعة 2020ر سبتمب 30م(. يحمل التسهيل تكاليف اقتراض بأسعار تجارية. في 1444صفر  21)الموافق  2022سبتمبر  17حتى 
  مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة. 150مبلغ 

 
مليون لاير  300هـ( تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي بمبلغ 1439ربيع الثاني  30)الموافق  2018يناير  17وقعت المجموعة بتاريخ  (و

مليون لاير سعودي وتاريخ انتهاء صالحيته  209.8قبل المجموعة. تم تجديد التسهيل بمبلغ سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من 
مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة. وخالل الفترة، تم  138، استخدمت المجموعة مبلغ 2020سبتمبر  30. في 2020يناير  30في 

 .2021أبريل  15تمديد التسهيل حتى 
 

مليون  600هـ( بالتوقيع على تسهيل غير مضمون مع بنك محلي بمبلغ 1440جمادى األولى  24)الموافق  2019يناير  30بتاريخ  قامت المجموعة (ز
. يحمل  2020فبراير  27وارتباطات مالية أخرى. القرض كان مستحق السداد في  3لاير سعودي لغرض تمويل المتطلبات العامة الحالية للمرحلة 

راض بأسعار تجارية. وخالل الفترة، أنهت المجموعة شروط وأحكام إعادة هيكلة التسهيل وبالتالي تم تمديد أجل االستحقاق حتى التسهيل تكاليف اقت
 . سيتم ربط المدفوعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة.2025ديسمبر 

  
مليون لاير سعودي بتاريخ استحقاق   503انوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ  ، أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وث2018نوفمبر    12بتاريخ   (ح 

 . يتم سداد أصل المبلغ المستحق على دفعة واحدة مستحقة في تاريخ االستحقاق. الصكوك محملة بتكلفة اقتراض بأسعار تجارية.2023نوفمبر  15
 

أعباء ك تم تسجيلهامليون لاير سعودي،  69وعة بإثبات خسائر التعديل بمبلغ ، قامت المجم2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  (ط
  ، نتيجة التسهيالت التي تمت إعادة جدولتها خالل الفترة.تمويلية

 
 مطلوبات مقابل عقود اإليجار 13

 
 فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقد إيجار:

  
سبتمبر 30   

2020  
 )غير مراجعة(

 

ديسمبر 31  
2019 

 )مراجعة( 
 )معدلة(

يناير 1  
2019 

 )مراجعة( 
 )معدلة(

    

 15,565 9,585 1,868 مجموع مدفوعات اإليجار بموجب عقود إيجار تمويلية
 (4,013) (2,503) (468) نفقات تمويل

 1,400 7,082 11,552 

    

 (3,695) (4,504) - ناقصاً: الجزء المتداول

 7,857 2,578 1,400 الجزء غير المتداول



  شركة جبل عمر للتطوير

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  اإليرادات 14
 

 . وعالوة على ذلك، يتم الحصول على إيرادات المجموعة في المملكة العربية السعودية.اإليرادات حسب نوع اإليرادات وتوقيت إثبات اإليرادات. ويتضمن الجدول أيضاً تسوية اإليرادات المصنفة مع التقارير القطاعية للمجموعة تقسيم فيما يلي
 

سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    

 2020 2019 2020 2019 2020 
2019 
 2020 )معدلة(

2019 
 )معدلة(

 المجموع عقارات للتطوير والبيع المراكز التجارية  تشغيل الفنادق 

         نوع اإليرادات:
 79,779 483 79,779 483 - - - - عقارات للتطوير والبيعبيع 

         الفنادق
 509,790 108,948 - - - - 509,790 108,948 العمليات -

 25,000 - - - - - 25,000 -  إيجارات -

 7,319 4,879 - - - - 7,319 4,879 إيجار مواقف سيارات

 105,172 30,652 - - 105,172 30,652 - - إيجار مركز تجاري

 113,827 542,109 30,652 105,172 483 79,779 144,962 727,060 

         توقيت إثبات اإليرادات:
 509,790 108,948 - - - - 509,790 108,948 نقطة زمنية معينة

 217,270 36,014 79,779 483 105,172 30,652 32,319 4,879 بمرور الوقت

 727,060 144,962 79,779 483 105,172 30,652 542,109 113,827 مع العمالء العقودمجموع اإليرادات من 



  شركة جبل عمر للتطوير

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مصاريف/ إيرادات أخرى، بالصافي  15
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

سبتمبر 30     
2020 

 

سبتمبر 30  
2019 
 )معدلة(

)خسارة(/ ربح القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة             
 (8)راجع اإليضاح 

 
(31,247) 107,378 

 86,970 12,329  بالصافيإيرادات أخرى، 

  (18,918) 194,348 

 
 أعباء تمويلية 16

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

  
30  

  سبتمبر
2020 

30 
  سبتمبر
2019 
 )معدلة(

    

 348,185 204,817   مدفوعة / مستحقة الدفع عن االلتزامات غير المدرجة بالقيمة العادلة  نفقات تمويل

 96,661 257,658  تقليدية تكلفة تمويل

  462,475 444,846 

 .(()ط12مليون لاير سعودي مثبتة خالل الفترة )انظر اإليضاح  69خسارة تعديل بمبلغ التقليدية  تكلفة التمويلتتضمن 
 

 زكاة مستحقة الدفع 17
 

  30.4هـ، مما نتج عنه التزام زكوي إضافي بمبلغ  1430ذي الحجة  30هـ إلى  1427رمضان  23أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربًطا للفترة من  أ
خالل عام  مليون لاير سعودي. 29.1يمة بالطعن على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل وقدمت ضمانًا بنكيًا بق جبل عمر تقدمت شركة مليون لاير سعودي.

باستئناف إلى ديوان المظالم  جبل عمروقد تقدمت شركة  مليون لاير سعودي. 21.8، أصدرت اللجنة العليا للطعن قرارها بتخفيض التزام الزكاة إلى 2016
 قيد االستئناف وفي انتظار القرار.المرضي بشأن النقاط  ضد قرار اللجنة العليا للطعن غير

 
مليون لاير سعودي   26.8هـ، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط الزكاة وضريبة االستقطاع مع التزام زكوي وضريبي إضافي بمبلغ    1435خالل عام  

بنكي نب تقديم ضمان  باستئناف ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى جاجبل عمر  هـ. تقدمت شركة    1433هـ حتى    1431ذو الحجة    30للسنوات المنتهية في  
 مليون لاير سعودي وتتوقع الحصول على قرار إيجابي.  2.8بقيمة 

 
ديسمبر  31هـ و  1438رجب  15هـ، الفترات المنتهية في  1437هـ إلى  1434ذو الحجة  30قدمت المجموعة إقرارها الزكوي للسنوات المنتهية في 

ط للسنوات وحصلت على شهادة زكاة مقيدة للسنوات المذكورة. لم تستكمل الهيئة العامة للزكاة والدخل مراجعة اإلقرارات الزكوية ولم تصدر أي رب 2018
عترف به من قبل الهيئة ى او الذهـ  1436هـ إلى  1434لألعوام  2017معداًل خالل عام أقرارا المذكورة. باإلضافة إلى ما ورد أعاله ، قدمت المجموعة 

 العامة للزكاة والدخل وينتظر التقييم.
 

 أطراف ذات عالقة وشركات شقيقة أخرى 18
 

 المجموعة مع األطراف ذات العالقة وفقا لألسعار والشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. في سياق نشاطها االعتيادي، تتعامل
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة ذات العالقة في نهاية الفترة:
 

  لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 طبيعة المعاملة طرف ذو عالقة
2020سبتمبر  30   

  
2019سبتمبر  30   

 )معدلة(
      

 32,027  24,229  تكلفة تمويل على قرض من بنك محلي شركة شقيقة -بنك البالد 
 منافع الموظفين قصيرة األجل -  موظفو اإلدارة العليا

 منافع ما بعد الخدمة - 
 2,814 

112  
5,461 

94 
 2,509  471   اإلدارةأتعاب حضور جلسات مجلس   مجلس اإلدارة

 مشروع – شركة تبريد المنطقة المركزية
 مشترك

 
 ()أ(6نفقات التبريد ومدفوعات اإليجار )اإليضاح 

 
51,543  55,465 

 4,591  3,608  ٪7أتعاب امتياز  
شركة تبريد المنطقة أعمال رأس مالية مستحوذ عليها من  

 المركزية
 

229  133,58  



  شركة جبل عمر للتطوير

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 عالقة وشركات شقيقة أخرى )تتمة(أطراف ذات  18
 

 تتمثل األرصدة الناتجة عن معامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي:
 

 المدرج ضمن  طرف ذو عالقة

سبتمبر 30    
2020  

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31    
2019  

 )مراجعة(
 )معدلة(

      

922,100  ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة  صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة   579,120  

      
046,611  قروض واقتراضات بنك البالد   292,582  

      

 72,429  76,964  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى شركة تبريد المنطقة المركزية

      

 777,950  768,785  متداولة اخرى غير مطلوبات شركة تبريد المنطقة المركزية

      

565,309  مطلوبات غير متداولة أخرى شركة مكة لإلنشاء والتعمير   565,309  

 
 التقارير القطاعية 19

 
 أساس تصنيف القطاعات

 
و/أو خدمات مختلفة وتدار لدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل قطاعاتها التشغيلية التي يتم التقرير عنها. تقدم هذه األقسام منتجات 

 بشكل منفصل. يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع.
 

 العمليات القطاعات المقرر عنها

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

 التجارية"(يشمل تشغيل وتأجير مراكز التسوق التجارية )"المراكز  المراكز التجارية

 وبيع الوحدات السكنية الجاهزة العقاراتيشمل إنشاء وتطوير  عقارات للتطوير والبيع

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

 أنشطة المركز الرئيسي للشركة بما في ذلك البيع والتسويق. )المركز الرئيسي( اتالشرك

 

)غير مراجعة( 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة     

ات الشرك عقارات قيد اإلنشاء عقارات للتطوير والبيع مراكز تجارية تشغيل الفنادق   المجموع 

       

      

    :2020سبتمبر  30بنود قائمة المركز المالي كما في 

 3,639,983 513,061  - 2,814,630 151,964 160,328 موجودات متداولة 

 16,596,325 38,303 7,708,323 - - 8,849,699 معدات مصنع وممتلكات و

 5,158,343 - 2,475,313 - 2,341,962 341,068 عقارات استثمارية

 37,753 37,753 - - - - موجودات أخرى 

 18,562,099 804,588 10,224,402 94,650 2,932,406 4,506,053 مجموع المطلوبات 

       

 )غير مراجعة(: 2020سبتمبر  30الدخل الشامل اآلخر لفترة التسعة أشهر المنتهية في وقائمة الربح أو الخسارة بنود 

 144,962 - - 483 30,652 113,827 إيرادات من عمليات 
مجموع )الخسارة( /  

    -            7,127         1,178        (247,511)          الدخل الشامل 
         

(679,156) (918,362) 

 
  



  شركة جبل عمر للتطوير

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( التقارير القطاعية 19
 

)مراجعة( )معدلة( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 مراكز تجارية تشغيل الفنادق 
عقارات للتطوير 

 المجموع الشركات  عقارات قيد اإلنشاء والبيع

       

      

 :)معدلة( 2019ديسمبر  31بنود قائمة المركز المالي كما في 

 3,296,784 929,835 -   2,014,937  104,280  247,732 موجودات متداولة 
مصنع  ممتلكات و

 16,772,527 56,891 7,437,712 - - 9,277,924 معدات و

 5,511,478 -  2,423,597 - 2,058,471 1,029,410 عقارات استثمارية

 48,023 48,023 - - - - موجودات أخرى 

  17,853,815   538,092   9,535,105   94,603   3,021,439   4,664,576  مجموع المطلوبات 

       

 )غير مراجعة( )معدلة(: 2019سبتمبر  30الدخل الشامل اآلخر لفترة التسعة أشهر المنتهية في وقائمة الربح أو الخسارة بنود 

 727,060 - - 79,779 105,172 542,109 إيرادات من عمليات 

مجموع )الخسارة( /  
 الدخل الشامل 

 
(126,410) 

 
(70,647) 

 
129,692 

 
- 

 
(137,829) 

 
(205,194) 

 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة 20

 

  2,941: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,138المشروع سبتمبر ، بلغت االرتباطات الرأسمالية القائمة فيما يتعلق بتطوير  30كما في  (أ
 مليون لاير سعودي(.

 التزامات عقد اإليجار التشغيلي غير جوهرية. (ب
 للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة. 16راجع اإليضاح  (ج

 
 أحداث الحقة 21

 
للمجموعة ، صندوق اإلنماء مكة العقاري )"الصندوق"(، أنه لن يتم اإلعالن عن أي أرباح إضافية  الصندوق التابع، أعلن مجلس إدارة  2020أكتوبر    22في  

 . 2020لمالكي الوحدات في الصندوق خالل الفترة الفاصلة حتى نهاية عام 
 

  830بعة من مشروع المجموعة بسعر متًرا مربعًا تقع في المرحلة السا 2.572، أبرمت المجموعة عقًدا لبيع قطعة أرض مساحتها 2020ديسمبر  13في 
 مليون لاير سعودي.

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 22

 
ربيع االخر  25الموافق ) 2020ديسمبر  10بتاريخ تم اعتماد والموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة 

 هـ(.1442
 

 تعديالت 23
 

المعامالت التي تتعلق بهذه األرصدة لم يتم المحاسبة عنها قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ واألرصدة المدرجة في القوائم المالية للسنة السابقة، حيث أن 
 بشكل صحيح. تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التعديالت أدناه:

 
 1تعديل 
ً كترتيب بيع وإعادة تأجير 2017خالل  ، أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات مع صندوق اإلنماء مكة العقاري )"الصندوق"( التي تمت المحاسبة عنها جميعا

لتلك شراء القابل ترتيب"(. يتعلق هذا الترتيب بالممتلكات اإلستراتيجية للمجموعة الواقعة في المرحلة األولى. نتيجة لهذا الترتيب، تمت تسوية جزء من م)"ال
% من ملكية  16.42العقارات "عينًيا" من قبل الصندوق عن طريق إصدار وحدات في الصندوق لصالح المجموعة. يمثل استثمار المجموعة في الصندوق 

 الصندوق. قامت المجموعة بالمحاسبة عن هذا االستثمار، كاستثمار يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 
 

 10المالي رقم   ، أعادت المجموعة تقييم عالقتها بالصندوق من حيث متطلبات المعيار الدولي للتقرير  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
ب المناسب ، كان ينبغي القوائم المالية الموحدة. سابقاً، كانت اإلدارة تعتبر الصندوق محكوًما بحقوق التصويت ولكن بناًء على إعادة التقييم وإلظهار الترتي -

وق الممنوحة للمجموعة من خالل حق إعادة الشراء، اعتبار الصندوق كمنشأه مهيكلة )أي أن الصندوق ال يخضع لحقوق التصويت(. يستند االستنتاج إلى الحق
بقية للممتلكات. لدى اتفاقية اإليجار، و الترتيبات التعاقدية األخرى ، والتي مكنت المجموعة من توجيه األنشطة المتعلقة بالصندوق، وهي إدارة القيمة المت

على النحو الذي ى الحقوق المذكورة أعاله للتأثير على مبلغ العوائد من الممتلكات ، المجموعة القدرة على ممارسة سلطتها على األنشطة ذات الصلة  بناًء عل
قد نتج عن المجموعة السيطرة. نظًرا ألن المجموعة لديها سيطرة على الصندوق ، يجب أن يتم توحيد الصندوق في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  يمنح
 هذا:

 
 



  شركة جبل عمر للتطوير

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 تعديالت )تتمة( 23
 

 )تتمه( 1تعديل 

 
 استبعاد االستثمار في الصندوق المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ •

 عكس البيع المبدئي وإعادة التأجير ؛ باإلضافة الى •

 االعتراف بالتزام مالي تجاه مالك الوحدات في الصندوق •
 

 2تعديل 
لمساهميها المؤسسين والتي كان من المقرر استردادها عن طريق توزيعات األرباح المستقبلية التي سيتم في السنوات السابقة ، قامت المجموعة بدفع مبالغ 

فسيتم شطب المبالغ دفعها لهؤالء المساهمين أو عندما يتخلص هؤالء المساهمون من أسهمهم. باإلضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم إجراء توزيعات على المساهمين ،  
التأسيس. لم يكن ينبغي اعتبار هذه األرصدة كموجودات مالية، حيث لم يكن للمجموعة أي حق تعاقدي الستالم نقد أو موجود مالي  مقابل مصاريف ما قبل

دية من نفسها آخر من هؤالء المساهمين، ألن المساهمين ليسوا ملزمين بالتخلص من أسهمهم وال يمكن للمجموعة االعتراف بموجودات لحقوق في منافع اقتصا
ة مع المساهمين أي أرباح مستقبلية تدفعها المجموعة(. قامت المجموعة باحتساب هذه المدفوعات كموجودات بدالً من معاملتها على أنها معامالت حقوق ملكي)

المؤسسين من "مدفوعات   ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف المدفوعات التي تمت للمساهمين  2020سبتمبر    30المؤسسين. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 مقدمة للمساهمين" إلى حقوق ملكية. يجب اعتبار أي مدفوعات يتم استالمها من المساهمين على أنها مساهمات مستلمة من قبل المجموعة.

 
 3التعديل 

المركزية والتي تمتلك  ةنطق، دخلت المجموعة في ترتيب مع مساهم آخر إلنشاء شركة مستثمر فيها جديدة، وهي شركة تبريد الم 2012خالل عام 
لبناء وتشغيل شركة تبريد المنطقة المركزية ٪. بالتزامن مع ذلك ، أبرمت المجموعة اتفاقيات مع 40فيها المجموعة استثماًرا يمثل حصة ملكية بنسبة 

كشركة شركة تبريد المنطقة المركزية  ثمار في  إلى المجموعة )"اتفاقية االمتياز"(. قامت المجموعة بالمحاسبة عن االست  ةوتحويل محطات تبريد المنطق
التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقية االمتياز كموجودات حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي  المنطقةزميلة كما قامت بالمحاسبة عن محطات تبريد 

نتهاء من اإلنشاءات وبدء عقد اإليجار. إال أنه، ال ينبغي اعتبار "( عند اال16عقود اإليجار )"المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16للتقرير المالي رقم 
حيث تم نقل ملكيتها إلى المجموعة، وبالتالي، فإن المجموعة تمارس السيطرة   16اتفاقية االمتياز عقد إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

على أنها عملية   المنطقةأن تقوم المجموعة بالمحاسبة عن االستحواذ على محطات تبريد  على الموجودات طوال العمر اإلنتاجي لها. كان من المفترض  
 شراء للمحطات خالل فترة اإلنشاءات وليس فقط عند االنتهاء من عمليات اإلنشاءات التي كانت تعتبر سابقًا بداية عقد اإليجار.

 
وعلى شركة تبريد المنطقة المركزية ، أعادت المجموعة تقييم عالقتها مع  2020سبتمبر  30عالوة على ذلك، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

بات المشتركة الترتي - 11وجه الخصوص ما إذا كان ينبغي اعتبار الترتيبات على أنها ترتيبًا مشترًكا بناَء على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
كاستثمار في شركة زميلة شركة تبريد المنطقة المركزية "(. في السابق، كانت اإلدارة تعتبر االستثمار في 11)"المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الموافقة منطقة المركزية شركة تبريد ال٪. إال أنه، تتطلب القرارات الرئيسية التي تؤثر على عمليات 40حيث تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 
ترتيبًا مشترًكا وتصنيفه شركة تبريد المنطقة المركزية  . وبالتالي كان ينبغي اعتبار االستثمار في  شركة تبريد المنطقة المركزيةباإلجماع بين مساهمي  

 كمشروع مشترك ليتم عكس اتفاق المساهمين بشكل مناسب. 11وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 
 

 4تعديل 

. 2018ديسمبر  31وحدة سكنية )"وحدات"( خالل السنة المالية المنتهية في  90أبرمت المجموعة اتفاقية بيع مع صندوق البالد مكة للضيافة لعدد 
زام األداء بموجب مليار لاير سعودي من بيع هذه الوحدات في نقطة زمنية معينة. كان الت 1.1بإيرادات بلغت  2018وقد اعترفت المجموعة في عام 

 العقد هو:

 
 وحدة بما في ذلك جميع المحتويات والتجهيزات والمعدات واألسالك والهواتف وأنابيب المياه وما إلى ذلك؛ 90تسليم  •

 ؛الحصة المشتركة من األراضي العقارية التي تقع عليها الوحدات؛ باإلضافة الى  •

 تكون مرافق الفندق كاملة(تحقيق الجاهزية التشغيلية للوحدات )أي يجب أن  •

 
ن الوحدات لم تكن في حين أنه في تاريخ البيع تم االنتهاء من مبلغ كبير من التزام األداء بموجب العقد، إال أن التزام األداء لم يكن مكتمل بشكل كلي أل

ط اتفاقية البيع تتطلب من المجموعة دفع غرامة جاهزة لالستخدام المقصود منها.ونظراً ألن الوحدات لم تكن جاهزة لالستخدام المقصود، فإن شرو
يوًما في إتاحة الوحدات للغرض المقصود منها. تقوم المجموعة باحتساب  90٪ من إجمالي قيمة البيع، ألي تأخير يتجاوز 4.3تأخير تصل إلى 

 غرامات التأخير كمصروفات تشغيلية.
 

اإليرادات من العقود مع العمالء )"المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 15تقرير المالي رقم قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات المعيار الدولي لل
كان يجب االعتراف باإليرادات بناَء على مرور الوقت وليس في نقطة اإليرادات  - 15لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ل"( والحظت أنه وفقًا 15

بداية العقد، كان الحق في الدفع مقابل العمل المنجز حتى تاريخه موجوًدا. كان يجب أن يتم المحاسبة عن غرامة التأخير زمنية معينة. هذا ألنه عند 
 كمقابل متغير ضمن اإليرادات وليس كمصروفات تشغيلية.

  فترات السابقة في الجدول أدناه.ينعكس التأثير الناتج من التعديالت المذكورة أعاله على كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة لل
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التأثير على قائمة المركز المالي الموحدة  
 المعدلة  4التعديل  3التعديل  2التعديل  1التعديل  المدرجة سابقا   الموجزة:

       2019يناير  1كما في 
       الموجودات

       موجودات غير متداولة
 14,446,833 - 124,075 - (1,076,120) 15,398,878 ومعدات  ومصنع ممتلكات

 966 - - - - 966  موجودات غير ملموسة
 6,957,088 - - - (696,708) 7,653,796 عقارات استثمارية

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل  
 220,000 - - - (1,000,000) 1,220,000 الربح أو الخسارة 

 342,590 - - - - 342,590 محتجز نقد 
 - - - (306,702) - 306,702 دفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين

 19,191 - - - - 19,191 موجودات غير متداولة أخرى 
 21,986,668 - 124,075 (306,702) (2,772,828) 24,942,123 مجموع الموجودات غير المتداولة 

       
       موجودات متداولة

 1,520,957 12,514 - - - 1,508,443 عقارات للتطوير والبيع 
 43,246 - - - (191,700) 234,946 موجودات متداولة أخرى 

 290,212 - - - (110,000) 400,212  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل  

 129,760 - - - 129,760 - الربح أو الخسارة 
 270,989 - - - 270,989 - استثمار بالتكلفة المطفأة

 573,060 - - - - 573,060 الجزء المتداول   - محتجزنقد 
 654,488 - - - 12,174 642,314 نقد وما يماثله

 3,358,975 111,223 - - 12,514 3,482,712 
مصنف كمحتفظ    مشروع مشتركاستثمار في 

 82,858 - - - - 82,858 به للبيع
 3,565,570 12,514 - - 111,223 3,441,833 مجموع الموجودات المتداولة 

 25,552,238 12,514 124,075 (306,702) (2,661,605) 28,383,956 مجموع الموجودات 

       
       حقوق الملكية والمطلوبات 

       حقوق الملكية
 9,294,000 - - - - 9,294,000 المال رأس  

 108,506 - - - - 108,506 احتياطي نظامي
احتياطي لدفعات مقدمة لبعض المساهمين 

 (306,702) - - (306,702) - - المؤسسين 
 (87,533) (147,845) - - (149,639) 209,951 خسائر متراكمة 

 9,008,271 (147,845) - (306,702) (149,639) 9,612,457 حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 
 4,700 - - - - 4,700 حصص غير مسيطرة
 9,012,971 (147,845) - (306,702) (149,639) 9,617,157 مجموع حقوق الملكية

       
 المطلوبات 

       مطلوبات غير متداولة
 5,659,030 - - - - 5,659,030 قروض واقتراضات

 7,857 - (611,603) - (6,001,037) 6,620,497 مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي 
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في 

 5,089,235 - - - 5,089,235 - صندوق االستثمار 
 23,860 - - - - 23,860 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 1,389,729 - 735,678 - (1,440,209) 2,094,260 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 12,169,711 - 124,075 - (2,352,011) 14,397,647 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

       
       مطلوبات متداولة 

 3,613,183 - - - - 3,613,183 الجزء المتداول  -قروض واقتراضات 
 747,348 160,359 17,909 - (159,955) 729,035 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 
الجزء   -مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي 

 3,695 - (17,909) - - 21,604 المتداول 
 5,330 - - - - 5,330 زكاة مستحقة 

 4,369,556 160,359 - - (159,955) 4,369,152 مجموع المطلوبات المتداولة 
 16,539,267 160,359 124,075 - (2,511,966) 18,766,799  مجموع المطلوبات

 25,552,238 12,514 124,075 (306,702) (2,661,605) 28,383,956 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 المعدلة  4التعديل  3التعديل  2التعديل  1التعديل  المدرجة سابقا   

       المركز المالي الموحدة الموجزة:التأثير على قائمة 
       2019ديسمبر  31كما في 

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 16,772,527 - 182,208 - (1,039,704) 17,630,023 ومعدات ومصنع ممتلكات 
 3,302 - - - - 3,302  موجودات غير ملموسة

 5,511,478 - - - (681,155) 6,192,633 عقارات استثمارية
 87,082 - - - - 87,082 مشروع مشترك استثمار في 

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 331,000 - - - (1,166,986) 1,497,986 الخسارة

 242,590 - - - - 242,590 محتجز نقد 
 - - - (302,458) - 302,458 دفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين

 23,291 - - - - 23,291 موجودات غير متداولة أخرى 

 22,971,270 - 182,208 (302,458) (2,887,845) 25,979,365 مجموع الموجودات غير المتداولة 

       
       موجودات متداولة

 1,928,376 - - - - 1,928,376 عقارات للتطوير والبيع 
 24,732 - - - (191,998) 216,730 موجودات متداولة أخرى 

 302,322 - - - (40,000) 342,322  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 205,527 - - - 205,527 - الخسارة
 150,441 - - - 150,441 - استثمار بالتكلفة المطفأة

 446,244 - - - - 446,244 الجزء المتداول   - محتجزنقد 
 239,142 - - - 1,282 237,860 نقد وما يماثله

 3,296,784 - - - 125,252 3,171,532 مجموع الموجودات المتداولة 

 26,268,054 - 182,208 (302,458) (2,762,593) 29,150,897 مجموع الموجودات 

       
       والمطلوبات حقوق الملكية 
       حقوق الملكية

 9,294,000 - - - - 9,294,000 رأس المال 
 108,506 - - - - 108,506 احتياطي نظامي

 (302,458) - - (302,458) - - احتياطي لدفعات مقدمة لبعض المساهمين المؤسسين
 (688,125) (59,802) - - (446,670) (181,653) خسائر متراكمة 

 8,411,923 (59,802) - (302,458) (446,670) 9,220,853 الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة حقوق 
 2,316 - - - - 2,316 حصص غير مسيطرة

 8,414,239 (59,802) - (302,458) (446,670) 9,223,169 مجموع حقوق الملكية

       
 المطلوبات 

       مطلوبات غير متداولة
 4,948,012 - - - - 4,948,012 واقتراضاتقروض 

 2,578 - (595,742) - (6,001,037) 6,599,357 مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي 
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق 

 5,099,861 - - - 5,099,861 - االستثمار 
 29,523 - - - - 29,523 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 1,468,930 - 777,950 - (1,256,107) 1,947,087 مطلوبات غير متداولة أخرى 

 11,548,904 - 182,208 - (2,157,283) 13,523,979 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

       
       مطلوبات متداولة 

 5,262,821 - - - - 5,262,821 الجزء المتداول  -قروض واقتراضات 
 1,037,586 59,802 17,270 - (158,640) 1,119,154 دائنة ومطلوبات متداولة أخرى ذمم 

 4,504 - (17,270) - - 21,774 الجزء المتداول  -مطلوبات مقابل عقد إيجار تمويلي 

 6,304,911 59,802 - - (158,640) 6,403,749 مجموع المطلوبات المتداولة 

 17,853,815 59,802 182,208 - (2,315,923) 19,927,728  مجموع المطلوبات

 26,268,054 - 182,208 (302,458) (2,762,593) 29,150,897 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 معدلة ال 4التعديل  1التعديل  سابقا  رجة دالم 

الشامل  التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
     اآلخر الموحدة الموجزة:

     2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 727,060 12,131 - 714,929 إيرادات 

 (532,339) (9,386) 38,977 (561,930) تكلفة اإليرادات 

 194,721 2,745 38,977 152,999 إجمالي )الخسارة( / الربح 

     

 (21,518) - - (21,518)  مصاريف بيع وتسويق

 (132,930) 63,287 (13,567) (182,650)  مصاريف عمومية وإدارية

 401 - 401 - مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 194,348 - (315,086) 509,434 إيرادات )مصاريف( أخرى، بالصافي

 235,022 66,032 (289,275) 458,265 )خسارة( / ربح التشغيل

     

 (444,846) - 66,503 (511,349) أعباء تمويلية

 4,630 - - 4,630 مشروع مشترك الحصة في النتائج من االستثمار في 

 (205,194) 66,032 (222,772) (48,454) الخسارة قبل الزكاة 

 - - - - الزكاة

 (205,194) 66,032 (222,772) (48,454) الخسارة للفترة

     

  - - - - اآلخرالدخل الشامل 

 (205,194) 66,032 (222,772) (48,454) مجموع الخسارة الشاملة للفترة

     

     )خسارة( / ربح عائد إلى: 

 (205,992) 66,032 (222,772) (49,252) الشركة   مساهمي

 798 - - 798 حصص غير مسيطرة

 (48,454) (222,772) 66,032 (205,194) 

     )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى:مجموع 

 (205,992) 66,032 (222,772) (49,252) الشركة   مساهمي

 798 - - 798 حصص غير مسيطرة

 (48,454) (222,772) 66,032 (205,194) 

     خسارة السهم )باللاير السعودي(:
ي  مساهمخسارة السهم األساسية والمخفضة العائدة ل

 (0.22)   (0.05) الشركة 
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 معدلة ال 4التعديل  1التعديل  سابقا  المدرجة  

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
     اآلخر الموحدة الموجزة:

     2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 244,328 4,043 - 240,285 إيرادات 

 (150,040) (3,128) 12,992 (159,904) تكلفة اإليرادات 

 94,288 915 12,992 80,381 إجمالي )الخسارة( / الربح 

     

 (6,265) - - (6,265)  مصاريف بيع وتسويق

 (43,475) 21,096 (4,522) (60,049)  مصاريف عمومية وإدارية

 134 - 134 - مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (25,621) - (105,029) 79,408 إيرادات )مصاريف( أخرى، بالصافي

 19,061 22,011 (96,425) 93,475 )خسارة( / ربح التشغيل

     

 (153,347) - 22,168 (175,515) أعباء تمويلية

 1,284 - - 1,284 الحصة في النتائج من االستثمار في شركة زميلة 

 (133,002) 22,011 (74,257) (80,756) الخسارة قبل الزكاة 

 692 - - 692 الزكاة

 (132,310) 22,011 (74,257) (80,064) الخسارة للفترة

     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (132,310) 22,011 (74,257) (80,064) الشاملة للفترة مجموع الخسارة

     

     )خسارة( / ربح عائد إلى: 

 (132,867) 22,011 (74,257) (80,621) الشركة   مساهمي

 557 - - 557 حصص غير مسيطرة

 (80,064) (74,257) 22,011 (132,310) 

     مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى:

 (132,867) 22,011 (74,257) (80,621) الشركة   مساهمي

 557 - - 557 حصص غير مسيطرة

 (80,064) (74,257) 22,011 (132,310) 

     خسارة السهم )باللاير السعودي(:
  ساهميخسارة السهم األساسية والمخفضة العائدة لم 

 (0.14)   (0.09) الشركة 
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 المعدلة  أثر التعديل المدرجة سابقا   التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة:
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (205,194) (156,740) (48,454) الخسارة قبل الزكاة 

    تسويات لـ: 
 146,429 (27,312) 173,741 ومعدات  ومصنع استهالك ممتلكات

 48,393 (11,665) 60,058 استهالك عقارات استثمارية
 737 - 737 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 2,096 - 2,096  مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفينعكس 

 401 401     - المالية موجوداتقيمة الفي صافي خسارة انخفاض 

     - 137,046 (137,046) موجودات  إطفاء الربح المؤجل من بيع إعادة االستئجار
 (4,630) - (4,630) مشرع مشتركحصة في نتائج االستثمار في 

 444,846 (66,503) 511,349 تمويليةأعباء 

التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 (107,378) 213,422 (320,800) الخسارة

 237,051 88,649 325,700 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (40,849) - (40,849) موجودات غير متداولة أخرى 

 (97,312) - (97,312) عقارات للتطوير والبيع 

 (13,381) (191,998) 178,617 موجودات متداولة أخرى 
 (76,334) (70,000) (6,334)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 24,889 - 24,889 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 (17,543) 113,165 (130,708) ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

 105,170 (60,184) 165,354 النقد الناتج من العمليات 

 (488,275) 66,503 (554,778) مدفوعة أعباء تمويلية

 (383,105) 6,319 (389,424) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (443,994) - (443,994) ومعدات  ومصنع ممتلكاتإضافات إلى  
 (207,173) - (207,173) إضافات إلى عقارات استثمارية

 (3,371) - (3,371) شراء موجودات غير ملموسة 

متحصالت من استبعاد استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 16,335 16,335    - الخسارة

 (9,229) (9,229)    - استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة متحصالت من استبعاد 

 90,458 - 90,458 محتجز صافي التغيرات في أرصدة النقد ال 

 (556,974) 7,106 (564,080) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 4,069 - 4,069 إلى بعض المساهمين المؤسسيننقد مستلم من دفعة مقدمة 
 524,231 - 524,231 سحب قروض واقتراضات    

 - - - قروض واقتراضات    مدفوعات

 2,071 - 2,071  عقد إيجار تمويلي مستحوذ

 530,371 - 530,371 صافي النقد من األنشطة التمويلية

    

 (409,708) 13,425 (423,133) صافي التغير في النقد وما يماثله
 654,488 12,174 642,314 نقد وما يماثله في بداية الفترة 

 244,780 25,599 219,181 نقد وما يماثله في نهاية الفترة
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 المعدلة  أثر التعديل المدرجة سابقا   

    الموجزة:التأثير على قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

    معلومات تكميلية رئيسية غير نقدية

    

 - (137,046) 137,046 موجودات إطفاء ربح مؤجل من بيع إعادة االستئجار

 90,887 - 90,887 عقارات استثماريةرسملة تكلفة االقتراض على 

 23,285 - 23,285 عقارات للتطوير والبيع رسملة تكلفة االقتراض على 

 15,824 - 15,824 المصنفة سابقاً كعقود إيجار تشغيلية   -موجودات حق االستخدام 

 166,073 - 166,073 انخفاض في قيمة أصل حق االستخدام المحمل على األرباح المبقاة 

 162,275 - 162,275 ممتلكات ومصنع معدات رسملة تكلفة االقتراض على 

ومعدات مقابل مطلوبات ألطراف ومصنع إضافات إلى ممتلكات 
 182,208 182,208     - ذات عالقة
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