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 تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إلى المساهمين في 
 شركة جبل عمر للتطوير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 مقدمة 

لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة" أو  
، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل  م2022يونيو    30"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( كما في  

والقوائم المالية األولية    م2022يونيو    30الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
واإليضاحات التفسيرية    الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،

(  34إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ) األخرى. 
لمالية األولية  إن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة فحص حول هذه القوائم ا "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 الموجزة الموحدة استناداً إلى فحصنا. 
 

 نطاق الفحص 
( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل  2410تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )

المعلومات المالية األولية بصورة أساسية على توجيه استفسارات إلى  يشتمل فحص   للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
إن الفحص أقل نطاقاً بشكٍل   األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. 

في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا  جوهري من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة  
وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي   من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء المراجعة.

 مراجعة. 
 

 أساس االستنتاج المتحفظ 
مة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية )يشار إليها  ، تم اإلفصاح عن صافي القي م2022يونيو    30كما في  

بمبلغ   للمجموعة  َدة  الُمَوحَّ الُموَجَزة  األّولّية  المالي  المركز  قائمة  "الموجودات"( في  بـِ  مليون لاير سعودي ومبلغ   19,785مجتمعة 
الجو  5,023 لالنخفاض  التوالي.  ونظراً  التجارية  مليون لاير سعودي على  والعمليات  المجموعة  فنادق  الناتج عن  النقد  هري في 

، نفذت إدارة  19-انتشار جائحة كوفيداستمرار  االخرى، والتعطل في أعمال التطوير للمشاريع العقارية للمجموعة بصفة أساسية بسبب  
نة القيم الدفترية للموجودات مع القيمة  من خالل مقار  م2022يونيو    30المجموعة تقييماً النخفاض القيمة على موجوداتها كما في  

وبالتالي، قامت إدارة المجموعة   القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام.  - أيهما أعلى    -القابلة لالسترداد، التي تمثل  
 تقييماً داخلياً لتحديد القيمة قيد االستخدام. بتقييم انخفاض القيمة )وأشركت مقيمين خارجيين( لتحديد القيم العادلة للموجودات، ونفذت  

 . م2022يونيو    30ونتيجة لتقييم إدارة المجموعة، توصلت إلى انه ال توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض قيمة لموجوداتها كما في  
لك تحديد منهجيات التقييم قمنا بفحص واختبار االحكام واالفتراضات والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة المجموعة بما في ذ

المالئمة، والحظنا، في وجهة نظرنا، أن القيم القابلة لالسترداد لبعض الموجودات التي تضمنت الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات  
يونيو    30مليون لاير سعودي على التوالي كما في    357  مليون لاير سعودي ومبلغ  7,691  االستثمارية بصافي قيم دفترية بمبلغ

تم تحديدها بشكل اساسي باستخدام طريقة التكلفة، والتي لم يتم تقييمها من قبلنا كما هو مالئم بالنظر إلى طبيعة واالستخدام    م2022
 الحالي والمتوقع للموجودات. 

 
م العادلة باستخدام  كما الحظنا ان بعض االفتراضات الجوهرية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام لبعض الموجودات والقي 

وفي حال أن إدارة المجموعة استخدمت منهجية تقييم تتناسب مع تتالءم مع طبيعة واالستخدام   طريقة الدخل لم تُدّعم بأساس معقول. 
لّية  الحالي والمتوقع للموجودات، وكذلك واالفتراضات الُمدّعمة بشكل معقول، لكانت قد تأثرت بعض العناصر في القوائم المالية األوّ 

دة المرفقة واإلفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. دة  الُموَجَزة الموحَّ  لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 

 االستنتاج المتحفظ 
يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية األولية  استناداً إلى فحصنا، باستثناء تأثيرات االمر المذكور في الفقرة السابقة، لم يلفت انتباهنا أي أمر  

( المعتمد في المملكة العربية  34الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
 السعودية. 

 
 لفت انتباه 

حدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة بمبلغ  ( حول القوائم المالية األولية الموجزة المو1نلفت االنتباه إلى اإليضاح )
يونيو    30مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    92مليون لاير سعودي وتدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ    311

مليون لاير سعودي ولدى    1,679باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ   .م2022
تبلغ   (، تشير هذه  1وكما ورد في اإليضاح ) .م2022يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    1,491المجموعة خسائر متراكمة 

، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوًكا كبيرة حيال  1األحداث والظروف، فضاًل عن أمور أخرى مبينة في اإليضاح 
 إن رأينا غير معدل بخصوص هذا األمر.  على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. مقدرة المجموعة
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 معلومات الشركة  . 1
 

شركة جبل عمر للتطوير )"الشركة" أو "الشركة االم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية  
أعلن القرار الوزاري رقم   هـ(.   1427رمضان    25)الموافق    2006أكتوبر    18بتاريخ    63السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/  

الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة   هـ( عن تأسيس الشركة.   1428شوال    16)الموافق    2007أكتوبر    28بتاريخ    ق/    253
 هـ(.  1428ذو القعدة  15)الموافق  2007نوفمبر  25بتاريخ  4031051838بموجب السجل التجاري رقم 

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

وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمنشآت التجارية ومساكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق    إلنشاء وصيانة وإدارة
 وتشغيل الفنادق. 

 
 مبدأ االستمرارية 

المشروع. تطوير كل مرحلة من مراحل  لتمويل  باالقتراض  تمويل  المجموعة  التشغيلية   تستخدم  الموجودات  اإليرادات من  أن  إال 
 للمجموعة غير كافية لتلبية متطلبات الخدمة وال سداد ديون المجموعة. 

 
 م 2020(، والذي تم تصنيفه كجائحة في مارس  19-وعالوة على ذلك، تفاقم هذ النقص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد

انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات  إلى    19-تفشي كوفيداستمرار  أدى   وهو التأثير الذي استمر على المجموعة خالل الفترة. 
:  م2021يونيو  30مليون لاير سعودي ) 311تكبدت المجموعة إجمالي الخسارة الشاملة بمبلغ  المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية. 

ون لاير سعودي(  ملي   524:  م2021يونيو    30مليون لاير سعودي )  92مليون لاير سعودي( وتدفقات نقدية تشغيلية سلبية بمبلغ    75
باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة   .م2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 1,491مليون لاير سعودي( ولدى المجموعة خسائر متراكمة تبلغ    2,280:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )   1,679بمبلغ  
 مليون لاير سعودي(.  1,179: م2021ديسمبر  31) م2022يونيو  30ي كما في مليون لاير سعود 

 
بالتزاماتها عند   للوفاء  المستمرة وبيع بعض قطع األراضي  الديون والهيكلة  تمويل  المولد من  النقد  المجموعة على  تعتمد  وبالتالي، 

والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول  وتشير هذه األحداث  استحقاقها ولمواصلة عملياتها دون تقليص كبير. 
 قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

 
غير   التعاقدية  النقدية  التدفقات  أساس  على  بالمجموعة  الخاصة  المالية  المطلوبات  استحقاق  محفظة  تواريخ  أدناه  الجدول  يلخص 

 المخصومة: 

 
 

 م 2022ونيو ي 30كما في 

 
 خالل سنة واحدة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 سنتين -سنة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 سنوات 2-5

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 5أكثر من 
 سنوات

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 المجموع

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

      

 القروض والسلف 
 

1,084,617 
 

1,511,101 
 

957,150,2 
 

5,860,037 
 

10,606,712 
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق 

 االستثمار**
 

812,398 
 

812,398 
 

1,218,596 
 

5,801,087 
 

8,644,479 

 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 
 

1,526,583 
 
- 

 
- 

 
- 

 
1,526,583 

 التزامات عقود إيجار 
 ( 13)إيضاح 

 
864 

 
10,839 

 
- 

 
- 

 
11,703 

 1,580,231 903,189 186,717 428,086 62,239 المطلوبات غير المتداولة األخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 22,369,708 12,564,313 3,556,270 2,762,424 ,701,4863 المجموع

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
لتوحيد   العقاري )"الصندوق"( ونتيجة  تم توحيد صندوق مكة اإلنماء  انه  بما  الوحدات    نالصندوقي **  إلى حملة  التزام  يستحق دفع 

ومبلغ استرداد مستحق الدفع عند    %9,6تضمن االلتزام فائدة مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي بنسبة   المتبقين للصندوق.
لمزيد    6رهنت المجموعة المرحلة األولى للصندوق للمقرض كضمان مقابل هذه المعاملة. الرجوع غلى اإليضاح   الصندوق. تصفية  

التفاصيل.  للتكلفة   من  تم حساب االلتزامات وفقا  ثابت، فقد  ثابت ومبلغ االسترداد  الوحدات يحصلون على عائد  وبما أن حاملي 
 المطفأة. 

 



 شركة جبل عمر للتطوير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   المراجعة()غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م2022يونيو  30كما في 
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 معلومات الشركة )تتمة(  . 1
 

 مبدأ االستمرارية )تتمة( 
 (: 12والبنوك تعهدات مالية باستثناء ما يلي )انظر اإليضاح ال يترتب على التزامات المجموعة للمقرضين 

 
مليون لاير سعودي( مدرجة ضمن    636:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1,000تعهدات بخصوص قروض بمبلغ   •

 : المطلوبات المتداولة(. م2021ديسمبر   31المطلوبات المتداولة )
مليون لاير   4,889: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5,171غ تعهدات بخصوص قرض تجميعي مع بنوك محلية بمبل •

 سعودي( مدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة. 
 مليون لاير سعودي( مدرج ضمن المطلوبات المتداولة.  70: م2021ديسمبر  31)  شيء"ال " تعهدات بخصوص قروض بقيمة   •
 

االستمرارية عند اعداد القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة الموحدة، فحصت إدارة المجموعة  وعند تقييم مدى مالئمة تطبيق مبدأ 
تشتمل   الخطة لتمكين المجموعة من تأدية التزاماتها حال استحقاقها واالستمرار في أعمالها دون تقليص كبير على أساس االستمرارية.

شهًرا    12قدية المتوقعة مع األخذ في االعتبار نتائج محتملة معقولة على مدى فترة  الخطة على السيولة لدى المجموعة والتدفقات الن 
 تتضمن الخطة بشكل أسلس ما يلي:  من تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. 

 

مليار لاير سعودي مع سحب حد ائتماني   4.7أعلنت المجموعة عن إعادة هيكلة تسهيالت قروض بقيمة    م2021أكتوبر    5في   •
قد تتطلب اتفاقية أعادة هيكلة القرض   مليار لاير سعودي.  5.9مليار لاير سعودي، ليصل إجمالي التمويل إلى    1.2إضافي بقيمة  

اجمالي مبلغ   ري لبيع قطع األراضي التي تعود للمرحلة الخامسة.عينت المجموعة وسيط عقا المجموعة بيع المرحلة الخامسة.
النقد المتوقع تحقيقه من البيع سيتم استخدامه   مليون لاير سعودي.  729التسهيل غير المسحوب في تاريخ التقرير المالي للفترة هو  

ودي في غضون اثني عشر شهرا من  مليار لاير سع   1.3سحب مبلغ    يتم مليار لاير سعودي.   1,2جزئياً لسداد القرض بمبلغ  
ستذهب االموال من التسهيل اإلضافي إلى اكمال المرحلة الثانية والرابعة   تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة.

 يعتبر القرض ضمن فترة االستحقاق وفقا لخطة إعادة هيكلة السداد.  من الخطة الرئيسية للمجموعة.. 
 

، أعلنت المجموعة عن إعادة هيكلة تسهيالت القروض من وزارة المالية والتي  م2021ديسمبر    31هية في  وخالل السنة المنت  •
تتضمن تعديالت كبيرة على شروط القرض مثل تمديد أجل استحقاق القروض القائمة، والتنازل عن العمولة المستحقة، ورسملة  

تم   ة وتحويل جزء معين من القرض الحالي إلى أداة دائمة داعمة.العمولة لفترة معينة لبدء السداد، ومراجعة معدالت العمول 
 اعتبار التزام التمويل المعدل غير متداول في محفظة االستحقاق بينما لم يتم اعتبار األداة التابعة الدائمة في المستقبل المنظور. 

 
 (. 12مليار لاير سعودي )اإليضاح  1.6دعمت وزارة المالية المجموعة من خالل العمل كضامن لترتيب تمويل جديد يبلغ 

 

أيضا تنوي المجموعة بيع قطع اراضي في المرحلة السابعة إلى جانب قطع األراضي التابعة للمرحلة الخامسة )كما ذكر أعاله(   •
األولية الموجزة  شهر من تاريخ قائمة المركز المالي    12مليار لاير سعودي خالل فترة    4.2ومن المتوقع أن تنتج نقد اجمالي بقيمة  

 الموحدة. 
 

المقرضين    أحدمليار لاير سعودي مع    1.6، أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت بمبلغ  م2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   •
مليون لاير   911المسحوبات المتبقية من هذه التسهيالت تبلغ   مليون لاير سعودي.  689إلكمال المرحلة الثالثة وقامت بسحب  

 شهر من تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة.   12ي، ومن المخطط سحبها خالل فترة سعود
 

  1، حصلت المجموعة على موافقة من مقرض آخر لتدوير تسهيل قرض إلى  م2022يونيو    30خالل الستة أشهر المنتهية في   •
)دفعة واحدة مع الفائدة تسدد شهريا(.  بالتالي، فإن    م2022يونيو    30  حتى  م2022يونيو    30مليار لاير سعودي يستحق في  

ليتم تمديدها لخمس سنوات مع فترة سنة، ذمم    -ط السداد و إدارة المجموعة تقوم بمحادثات متقدمة مع المقرض إلعادة هيكلة شر 
جموعة على ثقة أنها ستوقع  الم  ، لم يتم االنتهاء من اتفاقية إعادة هيكلة التسهيل. م2022يونيو    30كما في   نصف سنوية.   -دائنة

فإن المجموعة وضعت في حسبانها شروط الدفع الخاصة بإعادة الهيكلة في    لذلك،ونتيجة   اتفاقية إعادة هيكلة مع امكانية التمديد. 
 شهرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.   12تدفقاتها النقدية المتوقعة خالل 

 

مليار لاير    0,6، وقعت المجموعة تسهيالً معدالً مع مقرض آخر وفقاً لبنود اتفاقية التسهيل بزيادة من  م2021سبتمبر    26في   •
مليار لاير    0.6، دفعت المجموعة مبلغ  م2022يونيو    30وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في   مليار لاير سعودي.   1سعودي إلى  

  18سداد التسهيل في    ويستحق   سعودي لغرض تسوية بعض االلتزامات القائمة للمجموعة.مليار لاير   1سعودي وسحبت مبلغ  
  شهراً من اليوم االول للسحب. 
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، أعلنت الشركة عن تقديم عرض غير ملزم لمدير صندوق شركة االنماء مكة العقارية يتعلق بالتسوية  م2021سبتمبر    13في   •
حاملي وحدات الصندوق ما    ىللتطوير علعرضت شركة جبل عمر   لتزام فيما يتعلق بموجودات األموال.الكاملة للحقوق واال

 من األسهم الجديدة المملوكة حديثا للشركة مقابل:  193,068,966مجموعه 
 

 جميع التزامات الدفع بالمجموعة للصندوق / حاملي الوحدات التي تعتبر كاملة وتم تسويتها. •
 

 الصندوق بتسليم الشركة جميع الحقوق الخاصة بموجودات الشركة يقوم  •
 

 اإلفراج عن جميع الضمانات الممنوحة من شركة جبل عمر للتطوير للصندوق وإنهاؤها.  •
 

سهم جديد لحملة    225,134,162بحيث يتوجب على الشركة اصدار عدد    م2021ديسمبر    23قامت الشركة بتعديل عرضها في  
 سهم. 193,068,966الوحدات في الصندوق بدال من 

 
، تلقت الشركة إخطارا من الصندوق يبلغها بأن حاملي وحدات الصندوق قد وافقوا على المعاملة في الجمعية العامة  م2022يناير    9في  

م تسوية االلتزامات المستحقة لحاملي الوحدات عن طريق إصدار أسهم الشركة نفسها؛ ومن ثم فإن  ونتيجة لذلك، ستت  لحملة الوحدات.
 هذا االلتزام لن يؤدي إلى أي تدفق نقدي إلى الخارج 

 
 سهم جديد للشركة.   225,134,162، أبرمت المجموعة اتفاقا مع مدير الصندوق لتسوية هذه المسؤولية مقابل  م2022أبريل    2في  

 وفقا لشروط االتفاقية، تكون المعاملة ملزمة وغير قابلة لإللغاء. 
 

تتم تسوية االلتزامات المستحقة لحاملي الوحدات عن طريق إصدار أسهم في شركة جبل عمر؛ ومن ثم فإن هذه المعاملة لن تؤدي إلى  
 أي تدفق نقدي إلى الخارج. 

 
هـ(، أعلنت الشركة عن إصدار موافقة هيئة السوق المالية  1443ذو الحجة  14)الموافق  م2022يوليو   13الحقا للفترة المنتهية، في 

 هـ( فيما يتعلق بتطبيق الشركة للزيادة في رأس المال من خالل تحويل الدين. 1443ذو الحجة  7)الموافق  م2022يوليو  6ريخ ابت 
 

استناًدا إلى الخطة المذكورة أعاله، تشير التدفقات النقدية التقديرية للمجموعة لفترة االثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير الى صافي  
وتأثيره المستمر على المجموعة بجانب التنفيذ    19-جوهري ناتج عن كوفيد  تأكدوجود عدم  وعلى الرغم من   تدفقات نقدية موجبة.

من الخطة أعاله، تعتقد اإلدارة انه من المالئم االستمرار في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على    ءواالنتهاالناجح للخطة  
 شهرا القادمة.  12يض النقص الذي قد ينتج خالل أساس االستمرارية الن الخطة أعاله عملت على تخف
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السعودية   الوطني  للسياحة والتراث  العامة  الهيئة  لخطابات  وفقًا  الضيافة  أنشطة  للمشاركة في  فرعية  تجارية  الشركة سجالت  لدى 
األنشطة التشغيلية المتعلقة بالفنادق التالية باإلضافة إلى أربع فروع  تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة نتائج   )الهيئة(. 

 على التوالي.  1010465230و 4031098207, 4031097883, 4030291056تحمل أرقام السجالت التجارية التالية: 
 

 بداية التشغيل  االسم 
رقم السجل  

 التجاري
 تاريخ التسجيل 

رقم خطاب الهيئة  
العامة للسياحة  

 واآلثار 

تاريخ خطاب الهيئة العامة  
 للسياحة واآلثار 

 أجنحة هيلتون مكة 
 م )الموافق 2014يوليو  1
 هـ(1435رمضان  4

 
 

4031077081 

م 2013مايو  25
رجب   15)الموافق 

 هـ(1434
 5887/34أ ت م/ 

م )الموافق  2013مايو  4
 هـ( 1434ربيع االول  22

 حياة ريجنسي 
 2015يونيو  22

رمضان   5 )الموافق
 هــ(1436

 
 

4031087547 

م  2014سبتمبر  9
ذو القعدة   14)الموافق 

 هـ(1435
8957 

  2014مايو  25
رجب   26 )الموافق
 هــ(1435

 كونراد
م  2016 يوليو 30

شعبان   25)الموافق 
 هـ(1437

 
 

4031091636 

م 2015ابريل  29
رجب   10)الموافق 

 هـ(1436
9347 

م 2015مارس  16
جمادى االولى   25)الموافق 

 هـ(1436

 هيلتون للمؤتمرات 
 2017مارس  31

رجب   3 )الموافق
 هــ(1438

 
 

4031097174 

م  2016أغسطس  10
ذو القعدة   7)الموافق 

 هـ(1437
16474 

 )الموافق  2016يوليو  19
 هــ( 1437شوال  14

 دبل تري من هيلتون

  2019أغسطس  1
ذو القعدة   29 )الموافق
 هـ(1440

 

 
 

4031214815 

م 2018مايو  15
شعبان   29)الموافق 

 هـ(1439
1651 

م )الموافق  2018مايو  14
 هـ(1439شعبان  28

 ماريوت مكة 
 2015يونيو  22

رمضان   5 )الموافق
 هــ(1436

 
 

4031085088 

 )الموافق  2014مايو  7
 هـ(1435رجب  8

 8332/35أ ت م/ 
م 2014مارس  17

جمادى االولى   16)الموافق 
 هـ(1435

 
باإلضافة إلى الفنادق العاملة المذكورة أعاله، تمتلك الشركة فندقين إضافيين، لم تبدأ عملياتهما بعد، ويحمالن أرقام السجل التجاري  

 ، على التوالي. 4031247845و 4031215100
 

القوائم   على  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  باسم تشتمل  مجتمعين  إليهم  )يشار  التابعة  وشركاتها  للشركة  المالية 
تأسست المجموعة في المملكة العربية السعودية   .م2022يونيو    30تمتلك الشركة الشركات التابعة التالية كما في   "المجموعة"(.

نماء مكة العقاري، يتكون رأسمال  بالنسبة لصندوق اإل ودة التي تأسست في جزيرة كايمان.دباستثناء شركة جبل عمر للصكوك المح
عادية محتفظ بها بواسطة المجموعة، ويتم االحتفاظ بحصص الملكية بالتساوي وفقا لحقوق    أسهمالشركات التابعة المتبقية فقط من  

 التصويت بواسطة المجموعة. 
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 رقم السجل التجاري اسم الشركة التابعة 
 

 التسجيل تاريخ 
 

 الملكية  نسبة
 

 للسنة المنتهية في 
 

 الرئيسية  األنشطة
 

لالستثمار   شامخات  شركة 
 والتطوير

4030594602 
 م 2017أكتوبر  9
 ( هـ1439محرم    19الموافق  )

 ديسمبر 31 % 100

 
خدمات االستثمار  

والتطوير في القطاع  
 العقاري

 شركة ساحات إلدارة  
 المرافق )" ساحات"( 

4031210499 
الموافق  )م  2017أكتوبر    22
 (هـ1439صفر  2

 خدمات عقارية  ديسمبر 31 % 100

 4030298569 شركة وارفات للضيافة 
 
  14الموافق  )م  2018يناير    1

 (هـ1439ربيع الثاني 
 خدمات ضيافة  ديسمبر 31 % 90

للخدمات   اشراقات  شركة 
 اللوجستية 

4030303509 
 
  21الموافق  )م  2018مايو    6

 (هـ1439شعبان 
 خدمات لوجستية  ديسمبر 31 % 100

 4030326220 شركة عاليات للتسويق 
 
الموافق  )م  2019مارس    5

 (هـ1440جمادى اآلخرة  27
 خدمات تسويق  ديسمبر 31 % 100

 4031051838 شركة راسيات 
 
الموافق  )م  2017أغسطس    8

 ( هـ1438ذو القعدة  15
 ديسمبر 31 % 100

مرافق  ا في  البنية  ستثمار 
 التحتية 

 صندوق اإلنماء مكة  
 العقاري

خطاب هيئة السوق  
المالية رقم  

7/4432 /5/3 

 
 م 2017أغسطس  22

 ذو القعدة  30 الموافق)
 (هـ1438

 ديسمبر 31 16.42%

من   عدد  على  االستحواذ 
من  المولدة  اإليرادات 
التي   العقارية  الموجودات 
تقع ضمن المرحلة االولى  
عمر  جبل  مشروع  من 
بجانب المسجد الحرام في  

 مكة المكرمة.
للصكوك   عمر  جبل  شركة 

 ودة دالمح
334209 

)الموافق  2018مارس    12 م 
 هـ(1439جمادى اآلخرة  24

 اصدار صكوك  ديسمبر 31 % 100

 
 أساس اإلعداد وبيان االلتزام  - 2
 
 بيان االلتزام    1- 2

لمعيار المحاسبة الدولي رقم  أعدت القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة   "التقارير المالية األولية"، المعتمد في    34المرفقة طبقاً 
 المملكة العربية السعودية. 

 
السنوية   المالية الموحدة  القوائم  المطلوبة في  المعلومات واالفصاحات  الموجزة جميع  الموحدة  المالية األولية  القوائم  ال تتضمن هذه 

م إلى جنب  جنباً  في  قراءتها  المنتهية  للسنة  للمجموعة  السنوية  المالية  القوائم  اإليضاحات   . م2021ديسمبر    31ع  إدراج  تم  ولكن 
التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات الجوهرية في المركز المالي للمجموعة واألداء منذ آخر قوائم  

بمثابة مؤشر للنتائج المتوقعة للسنة    م2022يونيو    30إضافة إلى ذلك، قد ال تكون نتائج الفترة األولية المنتهية في   مالية مراجعة.
 .م2022ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 
 أسس القياس    2- 2

الستحقاق المحاسبي، باستثناء البنود  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس ا
 التالية المقاسة كما يلي: 

 

      أساس القياس      البنود 
  

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

 القيم العادلة  الخسارة استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 2

تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب   تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة. 
 ألف لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4- 2

اإليرادات   مبالغ  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  اإلدارة عمل  من  للمجموعة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
إن االحكام الجوهرية   المطلوبات الطارئة.والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واالفصاح المرفق واإلفصاح عن  

التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات المطبقة  
والذي يستمر    19-  - فيد  ومع ذلك وفي ظل عدم التيقن الحالي المتعلق بكو . م2021ديسمبر    31في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

ً       ً  في التأثير على المجموعة، فإن أي تغير مستقبلي بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا                                                                                                                    
ت عدم التيقن  وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاال على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل تقييم األثر استنادا إلى التطورات المرتقبة.. 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  03
 

لية  تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم الما
التي دخلت حيز التنفيذ أدناه  ، باستثناء ما يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة  م2021ديسمبر    31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

ولكن لم تدخل حيز التنفيذ   ، صدرتلم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت والتي   .م2022يناير    1راً من  اعتبا
 بعد.

 
ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة    م2022كما أن هناك العديد من التعديالت التي تنطبق ألول مرة في  

 للمجموعة. 
 

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - تكلفة تأدية العقد  - عقود المعاوضة 
ا بسبب العقد(  إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبه

تحدد التعديالت أنه عند تقدير ما إذا   استيفاًء لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد. 
البضائع أو الخدمات كل  كان العقد هو عقد معاوضة أو عقد خسارة، تحتاج المنشأة أن تشتمل على التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم  

استهالك   العقود )مثل  بأنشطة  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  والمواد( وتخصيص  المباشرة  العمالة  تكاليف  )مثل  التكاليف اإلضافية  من 
اشرة  ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مب  المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد، وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(. 

 بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب 
 

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 

 ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )-اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام 
السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي  تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار  

تتضمن التعديالت استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي   دون تغير جوهري في متطلباته.  2018الذي صدر في مارس  
"اليومين" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة    ( "تجنيب األعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر3للتقرير المالي )

"المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم   37التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي  
 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  21
 

، على  21" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  37ير الواردة في معيار المحاسبة الدولي "ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعاي 
 التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي موجود في تاريخ االقتناء. 

 
لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف  "  3وتضيف التعديالت أيضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي "

ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث لم تنشأ خالل   بها في تاريخ االقتناء. 
 الفترة أي موجودات أو موجودات طارئة في نطاق هذه التعديالت. 

 
 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  - المتحصالت قبل االستخدام المقصود  اتالممتلكات واآلالت والمعد

يتم منع المنشآت من خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها 
بالطري  للتشغيل  الالزمة  إلى موقعه وحالته  تراها اإلدارة مالئمة.أثناء احضار ذلك األصل  التي  المنشأة   قة  تعترف  من ذلك،  وبدالً 

 بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة. 
 

األصناف  ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه  
 التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. 

  



 شركة جبل عمر للتطوير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   المراجعة()غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م2022يونيو  30كما في 
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 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  .   3
 

 طلوبات المالية المتعلق باستبعاد الم  %10الرسوم في فحص نسبة   - (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام  

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او   األصلي. 
"األدوات المالية": االعتراف    39لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي   المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. 

 والقياس. 
 

الما تعديالت غلى األدوات  للمجموعة حيث ال توجد  الموجزة  الموحدة  المالية االولية  القوائم  تأثير على  التعديالت  يوجد لهذه  لية  ال 
 للمجموعة خالل الفترة. 

 
 اساس التوحيد  . 4
 

لدخل  تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة، وقائمة الربح أو الخسارة وا
الموجزة، وقائمة التدفقات النقدية األولية  الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة  

الموحدة الموجزة، واإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة، وتتضمن الموجودات والمطلوبات ونتائج 
 لتابعة معاً بـ "المجموعة". يشار الى كل من الشركة وشركتها ا .1عمليات الشركة والشركات التابعة لها، على النحو المبين في اإليضاح  

 الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. 
 

تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما تتعرض أو يكون لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة  
يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي تبدأ فيه   المنشأة.ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في  

 تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند انتقال السيطرة للمجموعة. السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.
في الموجودات المحددة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية  عادة ما يقاس الثمن المحول عند االقتناء بالقيمة العادلة، مثلها مثل صا

يتم تسجيل الزيادة في تكلفة االستحواذ ومبلغ الحصص غير المسيطرة عن القيمة العادلة لصافي   المتواجدة سابقا في الشركة التابعة.
َدة.الموجودات المقتناة القابلة للتحديد كشهرة في قائمة المركز المالي األّوليّة الُموجَ  تقاس الحصص غير المسيطرة وفقا لحصة   َزة الُمَوحَّ

إذا تم تحقيق تجميع األعمال في المراحل، يتم إعادة قياس القيمة   صافي الموجودات غير المحددة للشركة المقتناة في تاريخ االقتناء.
وأي أرباح   بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء.الدفترية بتاريخ االقتناء لحصة المجموعة المستحوذ عليها سابقا في حصص حقوق الملكية  

دة.  يتم حذف األرصدة والمعامالت بين  أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
تتوائم السياسات المحاسبية للشركة   شركات المجموعة وأي إيرادات ومصاريف مدرجة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة.

 لدى الشركة والشركة التابعة نفس فترات التقرير.  التابعة عند اللزوم كي تتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
 



 شركة جبل عمر للتطوير  
  )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م2022يونيو  30كما في 

 
 

16 

 العقارات االستثمارية  . 5
 

 
 
 

 

 
 المباني  األراضي 

 
 المعدات 

 البنية التحتية 
 الموجودات 

 رأس المال 
أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ 
 قيد التنفيذ 

 
 المجموع 

بآالف الرياالت   
 السعوديــــــة

الرياالت  بآالف 
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

       التكلفة: 
 5,172,499 2,493,293 92,335 367,215 879,983 1,339,673 )مراجع(  م2021يناير  1الرصيد كما في 

 11,292 11,292 - - - - إضافات خالل السنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,183,791 2,504,585 92,335 367,215 879,983 1,339,673 )مراجع(  م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 13,440 13,440 - - - - إضافات خالل الفترة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,197,231 2,518,025 92,335 367,215 879,983 1,339,673 )غير مراجع(   م2022يونيو  30الرصيد في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       االستهالك المتراكم: 
 130,668 - 18,099 73,217 39,352 - )مراجع(  م2021يناير  1الرصيد كما في 

 29,095 - 1,925 16,557 10,613 - استهالك للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 159,763 - 20,024 89,774 49,965 - )مراجع(  م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 14,548 - 963 8,278 5,307 - االستهالك للفترة

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 174,311 - 20,987 98,052 55,272 - )غير مراجع(   م2022يونيو  30الرصيد في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       الدفترية: صافي القيمة 
 5,022,920 2,518,025 71,348 269,163 824,711 1,339,673 )غير مراجعة(   م2022يونيو  30
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 5,024,028 2,504,585 72,311 277,441 830,018 1,339,673 )مراجع(  م2021ديسمبر  31
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 شركة جبل عمر للتطوير  
  )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م2022يونيو  30كما في  
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 االستثمارية )تتمة( العقارات  . 5
 
تدر المراكز التجارية ومواقف   تشـمل العقارات االسـتثمارية مراكز تجارية ومواقف سـيارات وعقارات تحت التطوير. (أ

ً                    السـيارات المطورة دخال  من خالل عقود إيجار.  ، تمت رسـملة مبلغ  م2022يونيو    30المنتهية في  الستة أشهر  فترة  خالل                        
للسنة  سـعودي كتكاليف اقتراض لبناء عقارات اسـتثمارية مدرجة ضـمن أعمال رأسـمالية تحت التنفيذ )مليون لاير    13,4

عالوة على ذلك، فإن معدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد   (.مليون لاير سـعودي  11.3  :م2021ديسـمبر    31المنتهية في  
دة المرجح المطبق على القروض واالقتراضات العامة  متوسط سعر الفائ   مبلغ تكاليف االقتراض التي سـيتم رسـملتها هو

 سنويا(.  3.62: م2021ديسمبر  31سنويا ) %3,68للمجموعة خالل السنة، في هذه الحالة 
 
تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ موجودات تحت اإلنشاء متعلقة بالمراكز التجارية وأعمال تطوير البنية التحتية في   (ب 

 األرض. 
 
 لتكلفة المبيعات.  م2021و م2022يونيو  30تم توزيع تكلفة االستهالك لفترة الستة أشهر المنتهية في  ( ج
 
  31لاير ســـعودي )  1.018، تم رهن العقارات االســـتثمارية للمجموعة والتي تبلغ قيمتها الدفترية  م2022يونيو    30في   ( د

القروض واالقتراضات ومطلوبات إلى مالكي الوحدات  ( كضمانات مقابل  مليون لاير سعودي   1.018  :م2021ديسمبر  
 . 1انظر اإليضاح  اآلخرين في صندوق استثمار.

 
فيما يتعلق باالفتراضات والمعلومات عن قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت جوهرية    6يرجى الرجوع إلى إيضاح   هـ(  

 عير قابلة للمالحظة. 
 



 شركة جبل عمر للتطوير  
  )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م2022يونيو  30كما في  
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  . 6
 

 
 
 

 أراضي 

 
 

 مباني 

 
نظام تبريد المنطقة  

 المعدات  المركزية
 

 المعدات

أثاث وتجهيزات  
 وموجودات أخرى 

موجودات البنية 
 التحتية 

األعمال الرأسمالية 
 تحت التنفيذ 

 
 المجموع

 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

         التكلفة:
 18,782,765 7,514,486 429,057 758,997 1,969,224 1,007,154 4,207,847 2,896,000 )مراجع(  م2021يناير  1الرصيد كما في 
 454,259 449,077 - 4,151 1,031 - - - السنةإضافات خالل 

 ( 20,825) - - ( 20,825) - - - - استبعادات / شطب خالل السنة 
 1,395,058 1,259,061 - - - - - 135,997 (10محول من عقارات قيد التطوير )إيضاح 

 - ( 11,868) - - - 11,868 - - تحويل من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
للبيع   به  كمحتفظ  مصنف  متداول  غير  أصل  إلى  تحويل 

 ( 54,557) )ب(( 6)إيضاح 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (56,278 ) (110,835 ) 

 - ( 41,103) - - - - - 41,103 إعادة التصنيف 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 20,500,422 9,113,375 429,057 742,323 1,970,255 1,019,022 4,207,847 3,018,543 )مراجع(م 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 534,013 533,297 - 34 682 - - - إضافات خالل الفترة 

 ( 6,262) - - ( 6,262) - - - - شطب خالل الفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 21,028,173 9,646,672 429,057 736,095 1,970,937 1,019,022 4,207,847 3,018,543 م )غير مراجع(2022يونيو  30الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

         االستهالك المتراكم: 
 907,655 - 37,838 314,592 250,983 119,454 184,788 - )مراجع(  م2021يناير  1الرصيد كما في 

 242,474 - 7,984 68,838 81,552 34,227 49,873 - استهالك للسنة 
 ( 19,223) - - ( 19,223) - - - - استبعادات / شطب خالل السنة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,130,906 - 45,822 364,207 332,535 153,681 234,661 - م )مراجع(2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 116,860 - 3,992 30,022 40,796 17,114 24,936 - االستهالك للفترة 

 ( 4,481) - - ( 4,481) - - - - شطب خالل الفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,243,285 - 49,814 389,748 373,331 170,795 259,597 - م )غير مراجع(2022يونيو  30الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ صافي القيمة الدفترية 

 19,784,888 9,646,672 379,243 346,347 1,597,606 848,227 3,948,250 3,018,543 مراجعة( م )غير 2022يونيو  30
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 19,369,516 9,113,375 383,235 378,116 1,637,720 865,341 3,973,186 3,018,543 )مراجع(  م2021ديسمبر  31
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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وتشغيل وصيانة نظام  وقعت المجموعة اتفاقية )"االتفاقية"( مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي وهي مشروع مشترك إلنشاء    أ(

سنة من تاريخ التشغيل التجريبي النهائي لنظام التبريد المركزي للمنطقة، والتي أصبحت سارية    26.5التبريد المركزي للمنطقة لـ  
يحق للمجموعة   تم رهن النظام مقابل قرض حصلت عليه شركة تبريد المنطقة المركزية. .2014ديسمبر    31المفعول بتاريخ  
جميع المنافع االقتصادية من النظام خالل العمر التشغيلي للنظام بالكامل وبالتالي تقوم المجموعة بإثبات النظام من  الحصول على  

 بدء اإلنشاء بواسطة شركة تبريد المنطقة المركزية. 
 

للبيع    ب(   بها  المصنفة كمحتفظ  المتداولة  الموجودات غير  إلى  المحولة  المبالغ  ليتم  تمثل هذه  بموجودات تحددها اإلدارة  والمتعلقة 
 استردادها بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدالً من استمرار االستخدام. 

 
تمثل األراضي )"األراضي"( قطع أراضي واقعة في منطقة جبل عمر، استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين )"المالكون"(    ج( 

تم إعداد   (.1لاير سعودي للسهم بموجب مرسوم ملكي )"المرسوم"( )اإليضاح رقم  10اسمية بمبلغ مقابل إصدار أسهمها بقيمة 
تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لنقل سندات الملكية من   تقييم األراضي واعتماده من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. 

كية متبقية باسم الشركة وإصدار األسهم المقابلة، عندما يستكمل  عزمت الشركة إكمال إجراءات تحويل أي سندات مل المالكين.
 مالكوها الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة )"الوثائق"(. 

 
ومع ذلك، نظًرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األراضي حول منطقة الحرم، كانت هناك بعض قطع األراضي  

مليون لاير سعودي غير قادرين على استكمال الوثائق    359وعليه، ظل مالكو قطع األراضي البالغة قيمتها   محددة. دون سندات ملكية  
، قامت إدارة الشركة بإثبات هذه األراضي غير المسجلة المتبقية في  2016وفقًا لذلك، خالل   حتى بعد عدة سنوات من تأسيس الشركة.

 قوائمها المالية، مع مراعاة ما يلي: 
 
 لم تُقدم أي سندات ملكية في السنتين األخيرتين. •
 
ء  فيما يتعلق بالمالكين الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة بهم، وفقًا لترتيب التحويل، قامت شركة مكة لإلنشا •

  63آللية بموجب المرسوم الملكي رقم م/  تمت المصادقة على هذه ا والتعمير باالكتتاب في أسهم الشركة نيابة عن هؤالء المالكين.
 م( وبالتالي فإن الملكية القانونية لألراضي هي للمجموعة. 2006أكتوبر  18هـ )الموافق 9/1427/ 25بتاريخ 

 
 تمتلك الشركة حقوقًا أساسية الستخدام األراضي بالكامل بموجب المرسوم •
 
 السنوات العديدة الماضية وبدأت في البناء عليها كانت المجموعة مستحوذة على األراضي على مدى  •
 
  235,869,11، أصدرت الجهات المختصة سند ملكية موحد باسم الشركة لكامل مساحة مشروع المجموعة بمساحة  م2020خالل   •

 متر مربع.
 

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

سابق، من القيام بذلك، مع إعادة   لإلنشاء والتعمير عندما يتمكن المالكون الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية الخاصة بهم في وقت 
تتوقع اإلدارة تسوية االلتزام تحت الطلب وبالتالي قامت بتسجيل   توزيع مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير وهذا المالك. 

 االلتزام المتداول. 
 
مليون لاير    47.8:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  33.6، تمت رسملة مبلغ  م2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في   ( د

عالوة على ذلك، فإن   سعودي( كتكاليف اقتراض لبناء الممتلكات والمصنع والمعدات المدرجة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على القروض    ملتها هومعدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض التي سـيتم رسـ 

 سنويا(.  3.62: م2021ديسمبر  31سنويا ) %3,68واالقتراضات العامة للمجموعة خالل السنة، في هذه الحالة 
 

تبلغ قيمتها الدفترية  م2022يونيو    30كما في    مليون لاير    2.532، تم رهن أرض المجموعة في الممتلكات والمعدات والتي 
مليون لاير سعودي( كضمانات مقابل القروض واالقتراضات ومطلوبات إلى مالكي    2.532  : م2021ديسمبر    31ســـعودي )

 الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار. 
 
الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية وهو ما استمر في  إلى ان   " 19-كوفيد"أدى تفشي     (و خفاض كبير في النقد 

ونتيجة لذلك، أخذت اإلدارة في االعتبار أن هناك مؤشرات   كما توقف تطوير مشروعات المجموعة.  التأثير على عمليات المجموعة. 
القيمة الدفترية للموجودات غير المالية والفنادق والممتلكات التجارية  يوجد خطر يتمثل في أن تكون   على االنخفاض في القيمة.

  وقطع األراضي )"الممتلكات"( المرتبطة بعمليات المجموعة أعلى من المبالغ القابلة لالسترداد. 
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ا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد تدفقات  لغرض اختبار االنخفاض في قيمة الممتلكات، يتم تجميع الموجودات األساسية معً 
نقدية واردة من االستخدام المستمر، والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات األخرى أو وحدات  

القيمة العادلة ناقًصا تكلفة استبعاد الموجودات  حددت المجموعة المبالغ القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد من خالل تقييم   توليد النقد.  
في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بسبب المدخالت التي ال يُمكن رصدها المستخدمة في    3يعتبر التقييم على أنه المستوى   األساسية.  

 بناًء على التقييم، لم يتم تحديد أي انخفاض في القيمة.  التقييم.
 

والمعطيات الهامة واالفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيمين في تقييم صافي القيمة القابلة لالسترداد هي كما  منهجية التقييم  
 يلي:

 
 منهجية التقييم: 

السعودية  قامت المجموع باشراك خبراء تقييم مستقلين مهنيين مؤهلين، هم "دورتشيستر "، و"سكوير ميتر" معتمدين من قبل الهيئة  
 يم(.للمقيمين المعتمدين وفقاً لمعايير مجلس معايير التقييم الدولية وكذلك األنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقي 

 
مة  (، في تحديد القي 13إسكوير ميتر للتقييم العقاري خبرة حديثة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )  لدى شركتي دورتشيستر و

 العادلة للعقارات في المواقع والقطاعات التي تقع فيها ممتلكات المجموعة. 
 

يقدم هذا   تشمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بمراجعة التقييمات التي يقوم بها المقيّم المستقل ألغراض التقارير المالية.  
تجري المناقشات حول عمليات التقييم والنتائج بين  الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي ومسؤول شؤون المخاطر في المجموعة.

التقييم والمقيّم المستقل على األقل مرة واحدة في كل ربع سنة، تماشيًا مع تواريخ المدير ال مالي ومسؤول شؤون المخاطر وفريق 
 التقارير ربع السنوية للمجموعة. 

 
 لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترة. 

 
 في نهاية كل سنة مالية، تقوم اإلدارة المالية بما يلي: 

 
 من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل. التحقق  -
 تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير تقييم السنة السابقة.  -
 عقد مناقشات مع المقيم المستقل.  -
 

ة بين المدير المالي  في تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم ربع السنوي   3و  2يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى  
 كجزء من هذه المناقشة، يعرض الفريق تقريًرا يشرح فيها أسباب تحركات القيمة العادلة.  ومسؤول شؤون المخاطر وفريق التقييم.

 
ي  يعتبر كل فندق وحدة توليد نقد منفصلة ألغراض اختبار االنخفاض ف لدى المجموعة عدد من الفنادق العاملة والفنادق قيد اإلنشاء.  

عند تحديد القيمة العادلة، استخدم المقيم نهج الدخل، ونهج القيمة المتبقية، ونهج التكلفة، وفي بعض الحاالت متوسط مرجح   القيمة.  
تمتلك المجموعة أيًضا   في حالة الموجودات غير المشغلة التي تتكون من قطع أراضي، استخدم المقيم فقط نهج القيم المقارنة.   للنهج.  

استخدم المقيم، نهج الدخل للمراكز التجارية المطورة   المراكز التجارية ويعتبر كل مركز تجاري وحدة توليد نقد منفصلة.    عدًدا من
 والمراكز التجارية قيد التطوير. 

 
 ات المستقبلية.  بموجب هذا المنهج، حصل المقيّمون على إيجار العقار ذي الصلة والتدفقات النقدية المقدرة الواردة لإليجار  منهج الدخل:

االستثماري ذي   للعقار  الحالية  القيمة  إلى  أدى  التقييم، مما  تاريخ  إلى  المستقبلية  لإليجارات  الواردة  النقدية  التدفقات  يتم خصم هذه 
 . 3حيث إن هذه التقييمات تستند إلى مدخالت هامة ال يمكن رصدها، فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى  الصلة.  

 
 تقييم نهج التكلفة، يكون سعر السوق للعقار مساويًا للقيمة العادلة لألراضي باإلضافة إلى تكلفة البناء، ناقًصا االستهالك.  فيالتكلفة:  نهج  

 . 3حيث إن هذه التقييمات تستند إلى مدخالت هامة ال يمكن رصدها، فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 
 

ظل هذه المناهج، حصل المقيّم على أسعار األراضي في المناطق المجاورة وقام بتعديلها   في المتبقية:  مقاربة القيم المقارنة ونهج القيمة  
إن هذه القيم مبنية على مدخالت هامة ال يمكن رصدها وتم تصنيف قياس القيمة   من أجل االختالف في مواصفات عقارات المجموعة.  

  .  3لمستوى العادلة عند ا
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 حددت اإلدارة األساليب باستخدام االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله على النحو التالي: 
 

 المنهج المستخدم في تحديد القيم  االفتراضات 

باالتجاهات التاريخية وإيجارات الغرف  استناًدا إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات وبناًء على   متوسط المعدل اليومي 
 المعتمدة بما في ذلك آثار معدالت التضخم المتوقعة. 

 بناًء على ظروف السوق الحالية والتاريخية والمتوقعة في المستقبل معدل اإلشغال المقدر 

 المناطق المجاورة. أسعار قطع األراضي السكنية والتجارية للمتر المربع في  قيمة األراضي المطورة بالتجزئة 

 تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التأكد في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية معدالت الخصم 

استناًدا إلى الموقع الفعلي وحجم وجودة العقارات مع اإلخذ في االعتبار بيانات السوق في تاريخ   معدل الرسملة 
 التقييم 

يزانيات الداخلية التي طورتها إدارة المجموعة، بناًء على خبرة اإلدارة  تتوافق إلى حد كبير مع الم تكاليف اإلنجاز 
 ومعرفة ظروف السوق. 

 
تقييم ممتلكات المجموعة بشكل جوهري عن التقييم الذي تم إجراؤه في آخر قوائم مالية موحدة مراجعة للمجموعة للسنة   لم يتغير 

في الظروف واستخدام ممتلكات المجموعة بشكل جوهري عن التقييم حيث ال يوجد تغير جوهري    م2021ديسمبر    31المنتهية في  
 الذي تم إجراؤه في آخر قوائم مالية موحدة مراجعة للمجموعة خالل الفترة. 

 
 النقد وما في حكمه  . 7
 

 
األصلي ثالثة أشهر وتحقق أرباحا بسعر  تمثل الودائع المودعة في ودائع المرابحة لدى البنوك التجارية التي يبلغ استحقاقها  (أ

ومع ذلك، فإن ودائع المرابحة محتجزة بموجب حسـابات احتياطي وفقًا لالتفاقيات بموجب الترتيبات ذات   السوق السائد. 
 يعتمد التصنيف على الترتيب التعاقدي ويصنف على أنه متداول عندما يكون الدفع عند الطلب.  الصلة مع البنوك التجارية.

 
تقارب القيمة العادلة للنقد وما في حكمه   تم االحتفاظ بالنقد في الحســـابات لدى البنوك التي لها تصـــنيفات ائتمانية جيدة.ي  (ب 

 .م2021ديسمبر  31و م2022يونيو  30المحتجز يقارب القيمة الدفترية كما في  والنقد
  

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
 لاير سعودي 

 باآلالف  
 لاير سعودي  

 باآلالف 

   

 85 85 نقد في الصندوق 

 981,527 933,220 )ب( أدناه(  7)أ( و 7نقد لدى البنوك )انظر اإليضاحين 

 305,925 231,425 ادناه(  "("أ  7ودائع ألجل ألقل من ثالثة شهور )اإليضاح 

 ───────── ───────── 

 1,164,730 1,287,537 

 ( 242,590) ( 242,590) أدناه( )أ(   7غير متداول )انظر اإليضاح  - نقد محتجز  ناقص:
 ( 716,520) ( 625,331) )أ( أدناه(   7متداول )انظر اإليضاح  - نقد محتجز  ناقص:

 ───────── ───────── 

 296,809 328,427 

 ═════════ ═════════ 
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 تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  1- 8
 

 تصنف المجموعة الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 
 الشامل اآلخر استثمارات دين غير مؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -
 استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة.  -
 استثمارات حقوق الملكية التي لم تفضل المنشأة إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة لها من خالل الدخل الشامل اآلخر.  -
 
 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  2- 8
 

 الدفترية كما في القيمة    
 )خسارة( / مكسب غير محقق  

 كما في  

 إيضاح 

30 
 يونيو 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

31 
 ديسمبر
 م 2021

 )مراجعة( 

 30 
 يونيو 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

31 
 ديسمبر
 م2021

 )مراجعة( 

  
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

       موجودات غير متداولة 
 صندوق البالد للضيافة في مكة  

 أ المكرمة   
 

304,122 
 

304,122 
  

- 
 
(588) 

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       الموجودات المتداولة 
 صندوق اإلنماء للسيولة باللاير  

 ب السعودي 
 

24,475 
 

24,475 
  

- 
 

844 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 
مليون وحدة( من الكيان المستثمر فيــه وهــو صندوق استثماري    20:م2021ديسمبر    31يمثل هذا االستثمار بالوحدات ) (أ

الهدف من الكيان المســتثمر فيه   العربية الســعودية وتديره شــركة البالد لالســتثمار.عقاري مقفل خاص، مقره في المملكة  
تتمثل الموجودات   هو الحصــول على حصــة في عقارات تقع في مكة المكرمة من أجل توليد الدخل ونمو رأس المال. 

لمسـتثمر فيه بإعداد ونشـر القوائم المالية على أسـاس  يقوم الكيان ا الرئيسـية للكيان المسـتثمر فيه في العقارات االسـتثمارية.
نصـف سـنوي والتي تُدرج فيها صـافي قيمة الموجودات للصـندوق بنا ًء على القيمة العادلة لهذه العقارات االسـتثمارية،  

 كما هو محدد من 
 

الموج قيمة  "صـافي  بـــــ  إليه  )يشـار  المسـتقلين  المقيمين  من  مقيم  من  أكثر  االسـترشـادية"(. قبل  وحدات   ودات  أن  بما 
الصندوق يتم تداولها بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات الداللية هذه، تعتقد اإلدارة أنه تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة  

تبلغ م2021ديسمبر    31وفقا للقوائم المالية المراجعة للشركة المستثمر بها للسنة المنتهية في   للشركة المستثمر فيها.    ،
بقيمة   وحدة  لكل  االسترشادية  الموجودات  قيمة  لتقييم    15.2صافي  كأساس  استخدامه  تم  ذلك  وبناء على  لاير سعودي، 

حيث تعتقد إدارة المجموعة أنه لم يكن هناك أي تغيير كبير في الظروف    م2022يونيو    30استثمارات المجموعة كما في  
  خالل هذه الفترة. 

 
في صـندوق اإلنماء للسـيولة باللاير السـعودي وهو صـندوق اسـتثمار عام مقره المملكة العربية السـعودية    يمثل هذا اسـتثمارا (ب 

الهدف من الكيان المستثمر فيه هو االستثمار في عقود المرابحة التي تتوافق مع الشريعة   وتديره شـركة اإلنماء لالسـتثمار. 
 اإلسالمية. 

 
توضح الجداول   ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في الصناديق.تشمل الموجودات المالية المدرج  ( ج

التالية طرق تقييم مستخدمة في قياس القيم العادلة لألدوات المالية في قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى المدخالت الهامة  
 التي ال يمكن مالحظتها المستخدمة. 
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 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات محتفظ بها  . 8
 
 )تتمة(   استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2- 8

 
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام    

 اإلجمالي  تاريخ التقييم  

 األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 ( 1المستوى )

مدخالت  
جوهرية قابلة  

للمالحظة  
 ( 2)المستوى 

 

مدخالت  
جوهرية عير  
 قابلة للمالحظة 

 ( 3)المستوى 

 

بآالف   
الرياالت  

 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف  
الرياالت  

 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

      

 استثمارات حقوق ملكية 
 الخسارةالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 م 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 
328,597 

 
24,475 

 
304,122 

 
- 

  ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

 استثمارات حقوق ملكية 
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 
 

328,597 

 
 

24,475 

 
 

304,122 

 
 
- 

  ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

 

   طريقة التقييم    النوع 

 أسعار السوق المدرجة  استثمار في صناديق عامة 

 صافي قيمة الموجودات الداللية للصندوق بناًء على القيمة العادلة للموجودات األساسية للصندوق  استثمار في صناديق غير عامة 

 
 .م2022يونيو  30ال توجد تحويالت بمستويات القيمة العادلة خالل الفترة المنتهية في 

 
 االستثمار في مشروع مشترك  . 9
 

%في ترتيب مشروع مشترك في شركة تبريد المنطقة المركزية )"شركة التبريد"(، والتي تعمل    40يمثل استثمار المجموعة بنسبة  
لدى شركة التبريد رأس مال يتكون فقط من األسهم العادية، والتي   ام تبريد المنطقة المركزية. بشكل رئيسي في مجال تقديم خدمات نظ

شركة التبريد غير مدرجة في البورصة.   تحتفظ بها المجموعة مباشرة ونسبة حقوق الملكية هي نفسها نسبة حقوق التصويت المملوكة. 
مكان العمل الرئيسي للمشروع   وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة )"نظام التبريد"(.أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة التبريد إلنشاء  

يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في شركة التبريد باستخدام طريقة حقوق   المشترك هو مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. 
مات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية األولية الموجزة  تعكس المعلو الملكية في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. 

بما في ذلك    الملكية،لقد تم تعديلها لتعكس التعديالت التي أجرتها المجموعة عند استخدام طريقة حقوق   الموحدة للمشروع المشترك.
 ة.تعديالت القيمة العادلة والتعديالت على االختالفات في السياسة المحاسبي 

 
 مليون لاير سعودي(.  1.5:  م2021يونيو  30مليون لاير سعودي ) 3,6خالل الفترة، سجلت المجموعة حصة من النتيجة بمبلغ 
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 ممتلكات للتطوير والبيع   . 10
 

المستقبلي في سياق  تمثل هذه العقارات عقارات يتم تطويرها لبيعها كوحدات سكنية وقطع أراضي تحددها اإلدارة الستخدامها للبيع  
 عمليات المجموعة االعتيادية. 

 
 كما يلي:  م2022يونيو  30كانت الحركة خالل الفترة المنتهية في 

 يونيو  30 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 1,419,044 24,806 الرصيد االفتتاحي
 ( 1,395,058) - ( 6تحويالت )إيضاح 

 820 854 إضافات 
 ───────── ───────── 

 25,660 24,806 
 - ( 1,254) المحمل إلى تكلفة اإليرادات  ناقص:

 ───────── ───────── 

 24,406 24,806 
 ═════════ ═════════ 

القيمة القابلة للتحقق للعقارات يتم تقييمها على أنها أعلى من القيم  ، فإن صافي  م 2021ديسمبر    31و   م2022يونيو    30كما في    10-1
 الدفترية. 

 
 وحدات سكنية 

تشتمل هذه الدراسة على تحديد   أجرت إدارة المجموعة دراسة حول تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات السكنية الخاصة بها. 
المطبق وتقدير المتغيرات   للبيع نموذج االستبعاد  المقدرة  المطبق والتكلفة  نموذج االستبعاد  بناء على  المقدر  البيع  الهامة مثل سعر 

، فإن صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات  م2021ديسمبر    31و  م2022يونيو    30كما في   والتكلفة المقدرة لتجهيز األصل للبيع.
 السكنية يتم تقييمها على أنها أعلى من القيم الدفترية. 

 
 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى   .11

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 16,757 24,148 الذمم المدينة من العقود مع العمالء 
 156,322 172,694 ذمم مدينة من إيرادات اإليجار وبيع أرض 

 56,550 23,624 العقد موجودات 
 152,904 128,023 دفعات مقدمة للموردين

 14,571 14,571 دائع األخرى والهامش وال 
 211,645 320,565 ذمم مدينة أخرى 

 (60,689) ( 100,443) ناقص: صافي خسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية 
 ───────── ───────── 

 583,182 548,060 
 ═════════ ═════════ 

  90الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشــتقة مقاسة بالتكلفة المطفأة وتســتحق بشــكل عام على فترات من  
ليس من سياسة المجموعة الحصول على   قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة.  يوما.   180إلى  

 ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى األطراف الخارجية، 
 

يونيو    30كما في   تتركز الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة العربية السـعودية.  وبالتالي فإن هذه األرصـدة بدون ضـمانات. 
لقصر أجل الذمم المدينة   مدينة التجارية القائمة. ( للذمم ال%71:  م 2021ديسمبر    31)  %70، اسـتحوذ أكبر خمـسة عمالء بنسبة  م2022

 التجارية، تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة. 
 تتضمن الدفعات المقدمة للموردين بشكل رئيسي الدفعات المقدمة المتعلقة بإصالح وصيانة أعمال البنية التحتية. 
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 القروض والسلف  .12
 

 واالقتراضات الخاصة بالمجموعة: فيما يلي تفاصيل القروض 
 
 يونيو  30 

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 9,632,872 10,119,512 القروض والسلف 

 241,320 239,486 عموالت مستحقة عن قرض بأجل 

 (65,262) ( 71,731) تكاليف مالية مؤجلة  ناقص:

 ───────── ───────── 

 10,287,267 9,808,930 

 ( 1,766,085) ( 1,057,767) الجزء المتداول 
 ───────── ───────── 

 8,042,845 9,229,500 الجزء غير المتداول 

 ═════════ ═════════ 

 
 الجزء غير المتداول 

 يونيو  30 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 1,326,088 1,348,733 قرض حكومي )اإليضاح "أ" أدناه( 
 4,889,028 5,171,086 (ب “أدناهقرض مشترك )اإليضاح " 

 201,980 202,808 عمولة مستحقة الدفع 
 - 1,000,000 تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "ج" أدناه( 

 29,150 29,150 بنك محلي )اإليضاح "و" أدناه( تسهيل من 
 600,000 600,000 تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "ز" أدناه( 

 506,250 252,585 الصكوك الثانوية )اإليضاح "ح" أدناه( 
 547,550 688,808 تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "ط" أدناه( 

 ───────── ──────── 

 9,293,170 8,100,046 
   

 (57,201) ( 63,670) تكاليف مالية مؤجلة  ناقص:

 ───────── ──────── 

 9,229,500 8,042,845 
 ═════════ ════════ 
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 الجزء المتداول 
 يونيو  30 

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 635,656 - تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "ج" أدناه( 
 9,496 - عمولة مستحقة الدفع 

 1,000,000 1,000,000 تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "د" أدناه( 
 3,171 13,520 عمولة مستحقة الدفع 

 70,000 - تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "هـ" أدناه( 
 1,099 - مستحقة الدفع عمولة 

 29,150 29,150 تسهيل من بنك محلي )اإليضاح "و" أدناه( 
 420 1,346 عمولة مستحقة الدفع 

 15,455 12,056 العمولة المستحقة )اإليضاح "ز" أدناه( 
 8,318 4,953 العمولة المستحقة )اإليضاح "ح" أدناه( 
 1,381 4,803 العمولة المستحقة )اإليضاح "ط" أدناه( 

 ───────── ──────── 

 1,065,828 1,774,146 
 (8,061) ( 8,061) تكاليف مالية مؤجلة  ناقص:

 ───────── ──────── 

 1,766,085 1,057,767 الجزء المتداول 
 ═════════ ════════ 

 
 قروض ألجل 

 
اتفاقية مع وزارة المالية، منشأة حكومية، للحصــول  هــ(، وقعت المجموعة  1433محرم    18م )الموافق  2011ديســمبر    13في  أ(  

في البداية، كان   تم تخصـيص القرض لتطوير المرحلة الثالثة من مشـروع المجموعة مليار لاير ســعودي.   3على قرض بمبلغ  
 ة متعلقة بالتسهيل. ال توجد تعهدات دين مالي  م.2014يناير   1المبلغ مسـتحقًا للتسـوية على أقســاط نصــف ســنوية تبدأ من 

 
 م.2019يناير  1م، حصلت المجموعة على تمديد في تاريخ بدء التسوية حتى 2016خالل 

 
حصـلت المجموعة على موافقة من المقرض إلعادة جدولة القرض لسـداده على ثالثة أقسـاط متسـاوية سـنويًا، بدءا    م،2018خالل  

 . %1.75سايبور زائد م، مع فائدة بسعر 2018ديســمبر  31من 
 

سداد جميع األقساط التي كانت مسحقة    م2022مارس    31م، حصلت المجموعة على موافقة من المقرض للتأجيل حتى  2020خالل  
 للمقرض برهن عقاري مقابل مبلغ القرض.  3وقد رهنت المجموعة المرحلة  أو قبل هذا التاريخ. م2020ديسمبر  31في 

 
مجموعة اتفاقية إعادة هيكلة للقرض مع وزارة المالية والتي تتضمن تعديالت كبيرة على شروط القرض  ، أبرمت الم2021وخالل سنة  

مليار لاير    1.5وتعديل معدالت العمولة وتحويل    السداد،مثل التنازل عن العمولة المستحقة ورسملة العمولة لجزء لفترة معينة لبداية  
سعودي من إجمالي القرض القائم إلى أداة دائمة تابعة غير مضمونة ومتوافقة مع الشريعة )"أداة دائمة"( وتمديد االستحقاق لمبلغ متبقي  

 م كدفعة واحدة. 2031مارس  31مليار لاير سعودي إلى  1,5مضمون بقيمة 
 

 مليار لاير سعودي السمات الرئيسية التالية:  1.5بمبلغ تتضمن األداة الدائمة 
 
 مليون لاير سعودي.   457التنازل عن كامل المبالغ المستحقة والربح غير المدفوع بقيمة  -1
عمال  ال تحمل األداة الدائمة استحقاقا تعاقديا وال تملك الجهة الحكومية حقا تعاقديا في االسترداد أو السداد في السياق العادي أل  -2

 المجموعة. 
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 )تتمة(  قروض ألجل 
عالوة على ذلك، يجوز للمجموعة اختيار عدم سداد أي دفعات ربح دفع باستثناء في حالة توزيع األرباح على المساهمين العاديين، 

 وال يجوز أن يتراكم عدم سداد األرباح أو يعتبر حالة تخلف عن السداد. 
 

( وبالتالي تم تصنيفها 32المجموعة بتحليل األداة الدائمة التي لها مميزات أداة حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )قامت  
 ضمن حقوق الملكية بقيمتها العادلة في تاريخ تحويل الدين. 

 
أقساط نصف سنوية إلى موعد االستحقاق النهائي م على  2026ديسمبر    31مليار لاير سعودي من    1.5سيتم سداد الدفعة الواحدة بقيمة  

بعض التحديثات على الضمانات المقدمة مقابل   تحمل الدفعة الواحدة ربح سنوي يبدأ مباشرة بعد إعادة الهيكلة. م.2031مارس    31في  
 قرض سداد لدفعة واحدة. 

 
البنك الوكيل  وتأكيد  المالية  وزارة  من  الملزمة  الشروط  وثيقة  ألغت  ونظرا الستالم  الوثيقة،  اإلدارة على شروط  مجلس  وموافقة  ي 

بالتسهيالت الجديدة.  بالتسهيل السابق واعترفت  تتضمن التغييرات في شروط القرض األصلي لوزارة المالية   المجموعة االعتراف 
ة العادلة لألداة الدائمة والقرض  تعديالت جوهرية وبالتالي، تم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لقرض ما قبل إعادة الهيكلة والقيم

البالغ   أو    1.4الذي يسدد على دفعة واحدة  الربح  القرض في قائمة  الهيكلة  مليار لاير سعودي، كصافي مكسب على قرض إعادة 
 . م2022يونيو  30إدارة المجموعة حالياً بصدد اإلجراء النهائية لتوقع اتفاقية التسهيالت كما في  الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

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

  4و 2تم استخدام هذا القرض في سداد جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمراحل   مليار لاير سعودي مع بنكين محليين.  8قدره  
مليار لاير سعودي )تم دفعه( والتزام آخر قصير األجل، باإلضافة إلى    2بنك محلي بحد ائتماني قدره  بما في ذلك قرض من    5و

  12يستحق سداد تمويل القرض اإلسالمي المشترك على مدى   . 5وكذلك تنفيذ المرحلة    ،4والمرحلة    2استكمال إنشاء المرحلة  
مليار لاير سعودي    4.5سحبت المجموعة مبلغ   م.2027سنوية تنتهي في سبتمبر  سنة من تاريخ توقيع االتفاقية بواقع دفعات ربع  

  31                   ً                             ، تلقت المجموعة خطاب ا بتأجيل السداد المستحق حتى م2021خالل  بموجب التسهيل ويحمل ربحا بمعدل سايبور زائد نسبة.
 . م2021مارس 

 
 قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية: 

 
  31مليون لاير سعودي كما في  7,285بلغ رهن صكوك األراضي والممتلكات للمراحل المذكورة أعاله مع القيمة الدفترية مبلغ  -

 .م2020ديسمبر 
 
 مليار لاير سعودي  6.1سند أمر من قبل المجموعة للقرض البالغ  -
 

 هيكلة تسهيالت قرض مشترك مع التغييرات الرئيسية التالية: ، أكملت المجموعة إعادة م2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 
 مليار لاير سعودي إضافية من الحد المتاح لعمليات السحب المستقبلية. 1.2 •
سنوات أخرى،    3سنوات من تاريخ االستحقاق األصلي مع خيار التمديد لمدة    3تمديد االستحقاق النهائي للقرض المشترك لمدة   •

 مع مراعاة بعض الشروط المتفق عليها مسبقا 
 جدول سداد منظم بناء على التدفقات النقدية للمشاريع األساسية  •
 سنوات  3دتها ستبدأ عمليات السداد المجدولة بعد فترة سماح م •
 من المشروع وتخفيض التسهيل 4و 2نطاق التخفيض في معدل الربح بناء على التقدم المحرز في المرحلتين   •
 

وبناء على ذلك، تم االعتراف بخسارة   وقد أعادت المجموعة شروط إعادة التفاوض وحددت التغيرات لعرض تعديالت غير جوهرية. 
  والدخل مليون لاير سعودي كصافي ربح من إعادة هيكلة القرض المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة    173التعديل الناتجة بقيمة  

 . م2021ديسمبر  31الشامل اآلخر خالل السنة المنتهية في 
 

مليون لاير سعودي    14م بقيمة  2022يونيو    30الستة أشهر المنتهية في    االطفاء لخسارة التعديل أعاله خالل فترة  سجلت المجموعة
 م: ال شيء(. 2021يونيو  30)
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 )تتمة(  قروض ألجل 
 

بتاريخ  ج(   المجموعة  )الموافق  2017مارس    20وقعت  اآلخرة    21م  األجل غير  1438جمادى  تسهيل قرض طويلة  اتفاقية  هـ( 
مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة على المجموعة، حيث    842بنك محلي مع حد التسهيل  مضمون مع  

وبالتالي، وفقا لشروط السداد، فإن القرض يستحق السداد على سبعة أقساط نصف   سيتم سداد القرض على مدى أربع سنوات. 
  20هـ( بينما استحق القسط األخير في  1439رجب    3موافق  م )ال  2018مارس    20سنوية متساوية، واستحق القسط األول في  

مارس    21في   .%5يحمل القرض تكاليف االقتراض وفقا لمعدل سايبور زائد   هـ(.1442شعبان    7م )الموافق  2021مارس  
من القرض  هـ(، أبرمت المجموعة اتفاقية معدلة / معاد هيكلتها تتعلق بتسهيل للمبلغ المستحق  1441رجب    14م )الموافق  2019

               ً                                                                         وبناء عليه، ووفق ا للشروط المعدلة، يتم سداد القرض على تسعة أقساط؛ القسط األول المستحق في   كما في تاريخ إعادة الهيكلة.
ربيع   4م )الموافق  2023سبتمبر    19هـ( والدفعة األخيرة المستحقة في  1440ذو الحجة    17م )الموافق  2019أغسطس    18

م، تلقت المجموعة تأجيال قصير األجل على القسط المستحق في  2020ديسمبر    31لمنتهية في  خالل السنة ا هـ.1445األول  
 م2021م حتى تاريخ استحقاق القسط التالي في مارس 2020م وسبتمبر 2020مارس 

 
لدفعات  بسبب إعادة الهيكلة في ا بناء على جدول سداد اإليجار نصف السنوي.  2023وسيتم سداد المبلغ المتبقي حتى سبتمبر  

خالل   .م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    4.9الحالية، قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  
مارس  م2021 في  المستحق  للقسط  األجل  قصير  تأجيل  المجموعة  تلقت  يوليو    م2021،  في   .م2021حتى  ديسمبر    31كما 
شهًرا فترة    12  - خالل   ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.  مليون لاير سعودي.   636، استخدمت المجموعة مبلغ  م2021

    ، سددت المجموعة القرض بالكامل.م2022يونيو   30الستة أشهر المنتهية في 
 

د التسهيل  ، أنهت المجموعة توقيع اتفاقية التسهيل الجديدة مع حم2022يونيو    30إضافة لذلك، خالل الستة أشهر المنتهية في  
ثمان    1,000 المجموعة، حيث سيتم سداد القرض على مدى  القائمة على  المطلوبات  مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض 
وبالتالي، وفقا لشروط السداد، فإن القرض يستحق السداد على ثمان أقساط نصف سنوية متساوية، واستحق القسط األول   سنوات. 

يحمل القرض تكاليف االقتراض وفقا لمعدل سايبور زائد   م.2023يناير    31استحق القسط األخير في  م بينما  2023يوليو    31في  
2.25% . 

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

يحمل القرض تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق   للمجموعة. مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة  
م )الموافق  2018أغسطس    31يستحق سداد القرض في   السداد بعد ستة أشهر )مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة أشهر أخرى(. 

تفاوض ووقعت اتفاقية  هـ(، أعادت المجموعة ال1439محرم  26م )الموافق 2017أكتوبر  16بتاريخ  هـ(. 1439ذو الحجة  20
مليون لاير سعودي ليزيد مبلغ التسهيالت    500لتحويل التسهيل غير المضمون القائم من خالل تسهيل مضمون بمبلغ إضافي وقدره  

مليار لاير سعودي بوحدات    1إن التسهيل الجديد مضمون بقيمة   مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة للمجموعة.   1إلى  
 ها لشركة جبل عمر للتطوير في مشترك في 

 
يحمل القرض   م.2018مارس    31حصة الشركة التابعة للمجموعة، صندوق اإلنماء مكة العقاري، وكانت مستحقة الدفع في  

التجارية.  لألسعار  اقتراض وفقا   في                     ً                  تكاليف  المنتهية  السنة  الهيكلة  م2020ديسمبر    31خالل  إعادة  المجموعة شروط  أنهت   ،
وب  حتى  للتسهيالت  االستحقاق  فترة  تمديد  تم  زائد    م2022فبراير    23التالي  سايبور  معدل  مع  اقتراض  تكلفة  قامت   .%3مع 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي نتيجة إلعادة جدولة التسهيالت خالل السنة المنتهية في  36,2المجموعة باثبات خسائر تعديل تبلغ  
تتمتع تسهيالت القرض بتاريخ من التمديد سابقا، وخالل الفترة المنتهية في   بالتسهيل.ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة  .م2020

يونيو   30مليار لاير سعودي حتى  1، حصلت المجموعة على موافقة من المقرض لتمديد تسهيل قرض بقيمة م 2022يونيو  30
 .م2022

 
ليتم تمديدها لخمس    - ط السداد  وقرض إلعادة هيكلة شر فإن المجموعة تقوم بمحادثات متقدمة مع الم   م2022يونيو    30كما في  

   لم يتم االنتهاء بعد من اتفاقية إعادة هيكلة التسهيل. سنوات مع فترة سنة سماح.
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 قروض ألجل )تتمة( 
 

مضمون وغير ممول مع بنك محلي  هـ( تسهيل غير  1439ربيع اآلخر   30م )الموافق  2018يناير    17وقعت المجموعة بتاريخ  هـ(  
  209.8تم تجديد التسهيل بقيمة   مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة.  300بمبلغ  

في   ، تم تمديد التسهيل. م2020ديسمبر   31وخالل السنة المنتهية في  .م2020يناير  30مليون لاير سعودي مع تاريخ انتهاء في 
 .%2.5مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة بمعدل سايبور زائد    70، استخدمت المجموعة مبلغ  م2021نيو  يو  31

ً                              شهر ا فترة الستة أشهر المنتهية في  12 -خالل    ، سددت المجموعة القرض بالكامل. م2022يونيو  30   
 

هـ( تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي  1438ة  ذو القعد  24م )الموافق  2017أغسطس    16وقعت المجموعة بتاريخ   و(  
المجموعة.  200بمبلغ   فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل  تكاليف   مليون لاير سعودي بغرض  التسهيالت  وتحمل 

تحمل التسهيالت   هـ(.1444صفر    21)الموافق    م2022سبتمبر    17االقتراض بمعدالت تجارية وتم ترحيل التسهيالت حتى  
مليون لاير سعودي لتسوية بعض    58، استخدمت المجموعة مبلغ  م2022يونيو    30في   تكاليف االقتراض وفقا لمعدل سايبور.

 توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل. ال  المطلوبات القائمة. 
 

مليون لاير    600هـ(، وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك محلي بمبلغ  1440جمادى األولى    24م )الموافق  2019يناير    30في   ز(  
اد في  كان القرض مستحق السد سعودي لغرض تمويل متطلبات النفقات العامة لمشروع المرحلة الثالثة والتزامات مالية أخرى.

يحمل التسهيل تكاليف اقتراض بأسعار تجارية بسعر   قدمت المجموعة فندقا كضمان مقابل مبلغ القرض.  م.2020فبراير    27
، أنهت المجموعة شروط إعادة الهيكلة للتسهيالت وبالتالي تم م2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   .%2سايبور زائدا  

مليون لاير سعودي    18.5، اعترفت المجموعة بخسائر معدلة بقيمة  م2020خالل   م.2025ديسمبر  تمديد فترة االستحقاق حتى  
ال توجد تعهدات   سيتم ربط الدفعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة للفندق.  .م2020ة إعادة الجدولة خالل سنة  جنتي 

 دين مالية متعلقة بالتسهيل. 
 

مليون لاير   506م، أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وثانوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ  2018نوفمبر    12بتاريخ   ح(  
تم إصدار الصكوك تحت اسم شركة تابعة مملوكة بالكامل "جبل عمر للصكوك   م.2023نوفمبر    15سعودي بتاريخ استحقاق  

تحمل الصكوك   المستحق على دفعة واحدة تستحق في تاريخ االستحقاق. يتم سداد المبلغ األساسي   المحدودة" بالدوالر األمريكي.
 ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالصكوك.         ً % سنويا .9.85معدل عمولة ثابت بمعدل 

 
  67,500,000، تعلن المجموعة عن االسترداد الجزئي المبكر للصكوك بقيمة  م2022يونيو    30خالل الستة أشهر المنتهية في   

دوالر أمريكي( والتي تم إصدارها    135,000,000مريكي كمبلغ إجمالي اسمي لشهاداتها )من إجمالي المبلغ االسمي البالغ  دوالر أ
 م.2023نوفمبر  15م وتاريخ استحقاقها األصلي هو 2018نوفمبر  15في 

 
مليار لاير سعودي مع مقرض    1.6بقيمة  ، دخلت المجموعة في ترتيب تمويل مضمون  م2021ديسمبر    31وخالل المنتهية في   ط(  

مليون لاير سعودي الذي تم استخدامه لتسوية بعض االلتزامات    547تم سحب   الستكمال المرحلة الثالثة من مشروع المجموعة.
ولية  أما السحب المتبقي من التسهيل فسيتم في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي األ . 3المتعلقة بالمرحلة  
قسطا نصف    24وفقا لشروط السداد، يستحق سداد القرض على   % سنويا. 0.9تكلفة االقتراض هي سايبور زائد   الموجزة الموحدة. 
بعد   سنوي متساوي.  القسط األول  المتاحة في    24يستحق  الفترة األولية  نهاية  تاريخ  توجد   م. 2024ديسمبر    31شهرا من  ال 

 ل. تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهي 
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 مطلوبات مقابل عقود اإليجار  013
 

 فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقود اإليجار: 
 

 يونيو  30 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي  

 باآلالف  
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 15,090 11,703 إجمالي مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار 

 (534) ( 895) تمويل رسوم 
 ───────── ───────── 

 10,808 14,556 

 (3,247) ( 465) الجزء المتداول  ناقص:
 ───────── ───────── 

 11,309 10,343 الجزء غير المتداول 

 ═════════ ═════════ 

 
إيجارات عقود   

 مستقبلية 
نفقات تمويل غير  

 مطفأة 
التزام عقود  

 اإليجار 
الرياالت  بآالف  

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    )غير مراجعة(  م2021يونيو  30
 465 (399) 864 أقل من سنة 

 10,343 (496) 10,839 بين سنة إلى خمس سنوات 
 ───────── ───────── ───────── 

 11,703 (895 ) 10,808 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    )مراجع(  م2021ديسمبر  31
 3,247 (160) 3,407 أقل من سنة 

 11,309 (374) 11,683 بين سنة إلى خمس سنوات 
 ───────── ───────── ───────── 

 15,090 (534) 14,556 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 اإليرادات  . 14
 

 في   لفترة الستة أشهر المنتهية  

 

يونيو   30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 

 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
 لاير سعودي  

 باآلالف 
   

 89,135 349,843 إيرادات من العقود مع العمالء 
 9,723 41,449 إيرادات من اإليجار 

 ───────── ───────── 

 391,292 98,858 
 ═════════ ═════════ 
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 اإليرادات )تتمة(  . 14
 
 فصل اإليرادات من العقود مع العمالء أ( 

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

 

 يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

 المجموع  ممتلكات للتطوير والبيع المراكز التجارية  تشغيل الفنادق  

 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

         نوع اإليرادات 
 - 4,720 - 4,720 - - - - بيع ممتلكات للتطوير والبيع 

 89,135 345,123 - - - - 89,135 345,123 عمليات الفنادق 

 - - - - - - - - إيجار المواقف 

 9,723 41,449 - - 9,723 41,449 - - التجارية إيجار المراكز 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 345,123 89,135 41,449 9,723 4,720 - 391,292 98,858 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

         توقيت تحقق اإليرادات 
 15,947 75,772 - - - - 15,947 75,772 نقطة زمنية معينة 

 82,911 315,520 - 4,720 9,723 41,449 73,188 269,351 بمرور الوقت 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 98,858 391,292 - 4,720 9,723 41,449 89,135 345,123 اإليرادات من عقد مع العمالء مجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تكاليف تمويل  . 15
 في   لفترة الستة أشهر المنتهية   

 يونيو  30  
 م 2022 

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي   

 باآلالف  
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
نفقات الفائدة والنفقات المالية المدفوعة/ المستحقة مقابل المطلوبات المالية التي لم يتم  

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   

  176,861 219,858 
 153,699 106,698  تكلفة االقتراض التقليدية

  ───────── ───────── 

  283,559 373,557 

  ═════════ ═════════ 

 

 مكسب من استبعاد موجودات غير متداولة  . 16
 

متًرا مربعًا، وتقع في    2.572، استكملت المجموعة بيع قطعة أراضي مساحتها  م2021يونيو    30خالل الستة أشهر المنتهية في  
مليون لاير سعودي بتحويل الملكية القانونية لألراضي إلى المشتري. حيث بلغت    830المرحلة السابعة من مشروع المجموعة بقيمة  

مليون لاير    52مليون لاير سعودي، يتم تأجيل مبلغ    830من أصل    مليون لاير سعودي.   115.8القيمة الدفترية لألرض المستبعدة  
 ي ويتم االعتراف به عند الوفاء بالتزام األداء ذات الصلة. سعود

 

 الزكاة  . 17
 

 (. ء شي: ال  م2021يونيو    30)  ءشي ، سجلت المجموعة مخصص زكاة بمبلغ ال  م2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 الوضع الزكوي 
ذي الحجة    30هـ إلى  1427رمضان    23)"الهيئة"( ربًطا للفترة من  هـ، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  1433خالل  
قامت شركة جبل عمر للتطوير بتقديم اعتراض على   مليون لاير سعودي.  30.4هـ، مما نتج عنه التزام زكوي إضافي قدره  1430

تراض العليا قرارها بتخفيض  م، أصدرت لجنة االع2016خالل   مليون لاير سعودي.  29.1ربط الهيئة وقدمت ضمانًا بنكيًا بمبلغ  
تقدمت شركة جبل عمر للتطوير باعتراض إلى مجلس إدارة ديوان المظالم ضد قرار   مليون لاير سعودي.   21.8التزام الزكاة إلى  

 . تتوقع اإلدارة نتيجة في صالحها االعتراض قيد الدراسة وفي انتظار القرار من اللجنة. لجنة االعتراض العليا المعترض عليه.
مليون   21لتقييم ذي الصلة، باإلضافة إلى لمليون لاير سعودي  17، سجلت الشركة زكاة إضافية مستحقة الدفع بقيمة م2021خالل و

ديسمبر    31بند المستحقات وتم تحويلها إلى مخصصات الزكاة في السنة المنتهية في  ضمن  لاير سعودي سجلت في السنوات السابقة  
 .م2021

 

مليون    26.8درت الهيئة ربط الزكاة وضريبة االستقطاع مع المطالبة بزكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ  هـ، أص1435خالل سنة  
قدمت شركة جبل عمر للتطوير اعتراض ضد ربط   هـ.1433هـ حتى  1431ذو الحجة من    30لاير سعودي للسنوات المنتهية في  
 تتوقع اإلدارة نتيجة في صالحها.  سعودي. مليون لاير  14.6الهيئة مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ 

 

لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات    - الضريبية والزكوية    االعتراض م، أصدرت لجنة  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
راض بما يسمح  ربوطا معدلة للسنوات بموجب االعت هـ. يجب أن تصدر الهيئة  1433وبما فيها  قرارها للسنوات التي تصل      الضريبية

مليون لاير    23وهذا من شأنه أن يقلل من التزامات الزكاة المقدرة بمقدار  وفقا لقرار اللجنة.  للمطالبة ببعض البنود القابلة للخصم  
 م.2022يونيو  30بناًء على تقييم اإلدارة، ليس هناك حاجة الى تسجيل مخصص إضافي كما في  سعودي.

 

المجموعة االقرار   المنتهية في  قدمت  للسنوات  الحجة    30الزكوي  إلى  1434ذو  المنتهية في  1437هـ  الفترات  إلى  رجب    15هـ 
لم تستكمل الهيئة فحص اإلقرارات الزكوية ولم   م وحصلت على شهادة زكاة مقيدة للسنوات المذكورة.2018ديسمبر    31هـ و1438

هـ والتي  1436هـ حتى  1434عة اقرار زكوي معدل للسنوات من  عالوة على ذلك، قدمت المجمو تصدر أي ربط للسنوات المذكورة. 
الربط.  انتظار  الهيئة وفي  بها  الهيئة حتى   اعترفت  المجموعة ربط زكوي من  يقارب  2018تلقت  بما  مليون لاير سعودي    421م 

ال   ضد الربوط المفتوحة. مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضاً    133.1وسجلت زكاة مستحقة الدفع بناًء على الربط المستلم بمبلغ  
بناًء على تقييم اإلدارة، ليس هناك حاجة الى تسجيل    تزال الحالة قيد الدراسة لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

 م.2022يونيو  30مخصص إضافي كما في 
 

 209التي ينتج عنها التزام زكاة إضافي بمبلغ    م2020م و2019، أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات  م2021خالل السنة المنتهية في  
 قدمت المجموعة اعتراضا ضد الربوط المذكورة.  مليون لاير سعودي.  102مليون لاير سعودي وسجلت زكاة مستحقة الدفع بمبلغ  

لتزامات المقدرة  % من اال10مليون لاير سعودي، أي نسبة    21المذكورة أعاله بعد سداد مبلغ  الربوط  قدمت المجموعة اعتراضا على  
ويتم حالياً مراجعة االعتراض  .  ( 11اإليضاح  )  م2022يونيو    30أخرى كما في    ويتم تسجيلها كذمم مدينة  وفقا للوائح ذات الصلة،  

، والمجموعة بصدد تقديم استئناف ضد ربوط الهيئة على مستوى اللجنة  م2020أعادت الهيئة تأكيد أساس لربطها لسنة   من قبل الهيئة.
بناًء على تقييم اإلدارة، ليس هناك حاجة الى تسجيل مخصص    تتوقع اإلدارة نتيجة في صالحها.  وات وفقا لألنظمة ذات الصلة. للسن 

 م. 2022يونيو  30إضافي كما في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  018
 

اإلدارة بالمجموعة والمنشآت التي تسيطر عليها تلك الجهات أو تسيطر  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والمديرين وكبار موظفين  
 يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة.  عليها سيطرة مشتركة أو تؤثر عليها تأثيراً جوهرياً.

 
المالية األولية الموجزة الموحدة، فيما يلي  وباإلضافة إلى معامالت الجهات ذات العالقة: المفصح عنها في اإليضاحات حول القوائم  

دة  الُموَجَزة الموحَّ   ملخص المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة: في سياق العمل العادي المدرجة في القوائم المالية األّولّية 
 يونيو واألرصدة الناشئة عنها.  30للفترة المنتهية في 

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

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في      طبيعة المعاملة   الجهة ذات العالقة 

  

 يونيو  30 
 م 2022 

  )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 

  
بآالف الرياالت   

 السعوديــــــة
 

 لاير سعودي  
 باآلالف 

      

 15,751  -  تكلفة تمويل على قرض من بنك محلي جهة منتسبة  -بنك البالد 

 منافع موظفين قصيرة األجل  - موظفي اإلدارة العليا
 منافع ما بعد الخدمة  -

 3,800 
75  

4,876 
75 

 337  197  أتعاب حضور اجتماعات  أعضاء مجلس اإلدارة 

   -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 مشروع مشترك  

 )أ((   6نفقات التبريد ومدفوعات اإليجار )اإليضاح 
 %7أتعاب امتياز 

 أخرى 

 34,644 
1,390 

- 
 
  

38,611 
3,649 

(2,607) 

الرئيسيين الرواتب والمنافع  ويشمل التعويض لكبار موظفي اإلدارة  يشمل موظفي اإلدارة الرئيسين الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام.
 غير النقدية والمساهمات في خطة منافع ما بعد التوظيف المحددة. 

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

  المدرج ضمن   الجهة ذات العالقة 

 يونيو  30 
 م 2022

  )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 لاير سعودي     

 باآلالف 
 

 لاير سعودي 
 باآلالف 

      

 69,496  69,496  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى  صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة 
      

 642,277  -  القروض والسلف  بنك البالد 
      

 208,817  217,300  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى  الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
      

 741,205  741,205  المطلوبات غير المتداولة األخرى  الشركة الوطنية للتبريد المركزي 

      

 (11,467)  ( 10,194)  ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى  الشركة الوطنية للتبريد المركزي 

      

 309,565  309,565  األخرى المطلوبات غير المتداولة  شركة مكة لإلنشاء والتعمير 
 

يمثل المبلغ المستحق لشركة مكة لإلنشاء والتعمير النقد المدفوع من قبلهم مقابل األسهم النقدية المصدرة مقابل األرض التي لم يتمكن 
   (.6ولمزيٍد من التفاصيل، يُرَجى الرجوع إلى إيضاح ) مالكها تقديم صكوكها النظامية والقانونية.
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 التقارير القطاعية  . 19
 

 أساس تصنيف القطاعات 
تقدم هذه األقسام منتجات و/أو   لدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل قطاعاتها التشغيلية التي يتم التقرير عنها.  

 التالي عمليات كل قطاع. يوضح الملخص  خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل. يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع.
 

 العمليات القطاعات المقرر عنها

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

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

 الممتلكات وبيع الوحدات السكنية الجاهزة يشمل إنشاء وتطوير  ممتلكات للتطوير والبيع
 يتضمن أنشطة إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحل.  عقارات قيد اإلنشاء 

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

 
 )غير مراجعة(  م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 المراكز التجارية  تشغيل الفنادق  
ممتلكات للتطوير 

 اإلجمالي  الشركة  والبيع 

 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
      

 )غير مراجعة(:  م2022يونيو  30بنود قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة كما في 
 

 1,614,016 1,155,604 49,282 78,110 331,020 الموجودات المتداولة 
 19,784,888 11,152 - 44,930 19,728,806 ممتلكات ومعدات 

 5,022,920 - - 3,414,672 1,608,248 عقارات استثمارية 
 700,086 699,737 - - 349 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 27,121,910 1,866,493 49,282 3,537,712 21,668,423 مجموع الموجودات 
 18,804,770 18,503,092 149,005 7,130 145,543 المطلوبات مجموع 

      
 )غير مراجعة(: م2022يونيو  30بنود قائمة الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 391,292 - 4,720 41,449 345,123 اإليرادات من العمليات 

 ( 311,086) ( 98,364) 3,405 ( 83,778) ( 132,349) مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل 
      

 

 )مراجعة( م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 تشغيل الفنادق  
المراكز  
 التجارية 

ممتلكات  
 اإلجمالي  الشركة  للتطوير والبيع

 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

الرياالت  بآالف 
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

      

 1,737,518 1,406,432 67,674 38,961 224,451 الموجودات المتداولة 

 19,369,516 15,183 - 44,930 19,309,403 ممتلكات ومعدات 
 5,024,028 - - 3,412,722 1,611,306 عقارات استثمارية 

 691,516 691,061 - - 455 المتداولة إجمالي الموجودات غير  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 26,822,578 2,112,676 67,674 3,496,613 21,145,615 مجموع الموجودات 

 18,194,352 17,903,750 149,005 6,470 135,127 مجموع المطلوبات 

      

 : )غير مراجعة( م2021يونيو  30بنود قائمة الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 98,858 - - 9,723 89,135 اإليرادات من العمليات 

 ( 74,883) ( 490,059) - 112,485 302,691 مجموع الخسارة الشاملة 
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 المحتملة التعهدات وااللتزامات  20
 
  31مليون لاير سعودي )  4,177، بلغت االرتباطات الرأسمالية القائمة فيما يتعلق بتطوير المشروع  م2022يونيو    30كما في   أ(

 مليون لاير سعودي(.  4,297: م2021ديسمبر 
 التزامات عقد اإليجار التشغيلي غير جوهرية.  ب( 
 للزكاة والضريبة. للمطلوبات المحتملة  16راجع اإليضاح  ج( 
مليون لاير  56.2: م2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 9,5، لدى المجموعة خطابات دائن بمبلغ م2022يونيو  30كما في د( 

 سعودي( صادرة عن بنك محلي في المملكة العربية السعودية. 
مليون لاير سعودي    50ابة عن المجموعة بقيمة  ، كانت التعهدات مقابل خطابات ضمان بنكية صادرة ني م2022يونيو    30كما في  هـ(  

 مليون لاير سعودي(.  50: م2021ديسمبر  31)
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يوليو    16هـ(، أعلنت الشركة عن إصدار موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  1443ذو الحجة    14)الموافق    م2021يوليو    13في  
 هـ( فيما يتعلق بتطبيق الشركة للزيادة في رأس المال من خالل تحويل الدين1443ذو الحجة  7)الموافق  م2022

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  .22

 
 . هـ1444محرم    22الموافق    م2022أغسطس    20بتاريخ  تم اعتماد هذه القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة  


