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كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو   
  تعاونية سويسرية.غير شريك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية، شركة 

 

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية 
 األولية الموحدة المختصرة

 للسادة مساهمي شركة جبل عمر للتطوير

   مقدمة 

م لشركة جبل عمر للتطوير )"الشركة"( 2020يونيو    30لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  
 وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من:

 

 م؛2020يونيو  30قائمة المركز المالي الموحد المختصرة كما في  •

  30قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  •
 م؛ 2020يونيو 

 م؛ 2020يونيو  30الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية  •

 م؛ و 2020يونيو  30قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في   •

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •

مالية األولية الموحدة المختصرة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم ال
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية  34)

 إلى فحصنا. استناداً األولية الموحدة المختصرة 

 نطاق الفحص

ً  بالفحص قمنا لقد ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   العربية المملكة  في الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد

الية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور الم
للمعايير الدولية للمراجعة   اً فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبق

مور الهامة التي  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األ
 يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعه. وبناًء عليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج

يونيو   30إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في    استناداً 
ً  لشركة جبل عمر للتطويرم 2020 للمعيار المحاسبي  وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا

 مد في المملكة العربية السعودية. ( "التقرير المالي األولي" المعت34الدولي )
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية 
 األولية الموحدة المختصرة

 عمر للتطوير )تابع(للسادة مساهمي شركة جبل 

 الشكوك الجوهرية المتعلقة باالستمرارية 

، الذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت األولية الموحدة المختصرة  لقوائم المالية امن    1نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح  
من   م، واعتباراً 2020يونيو  30لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  مليار 0.68صافي خسارة بمبلغ 

لاير سعودي. وكما هو مذكور  مليار 2.17تاريخه تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
عدم  ، تشير هذه األحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا اإليضاح، إلى وجود 1في اإليضاح 

لمبدأ االستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا   جموعة على االستمرار وفقاً حول قدرة الم  شكوكاً كبيرة  يلقيجوهري قد    تأكد
 فيما يتعلق بهذا األمر.

 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 
 
 
 
 

 عبد هللا حمد الفوزان د.
 348رقم الترخيص 

 
 

 هـ1442 محرم 12في  جدة
 م2020 أغسطس 31الموافق 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 معلومات عامة  .1
 

لنظام الشركات في المملكة العربية  هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا "( الشركة)"شركة جبل عمر للتطوير 
(. هـ1427رمضان  25الموافق )م 2006أكتوبر  18بتاريخ  63/السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م

شوال  16الموافق )م 2007أكتوبر  28ق بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ / 253وقد صدر القرار الوزاري رقم 
نوفمبر  25بتاريخ   4031051838موجب السجل التجاري رقم بة المكرمة الشركة مسجلة في مدينة مك(. هـ1428

 (.هـ1428ذو القعدة  15الموافق )م 2007
 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم المكي من الناحية الغربية وتطويرها إلى 
وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء قطع أراضي لغرض إدارتها واستثمارها وبيعها 

والصيانة وإدارة وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث 
 .الفنادق وتشغيل الفنادق

 
أكملت الشركة . ات واألبراجمن سبعة مراحل، في كل مرحلة عدد من المنص"( المشروع)"يتكون مشروع الشركة 

أعمال التطوير للمراحل القليلة األولى، بما في ذلك هدم الموقع وإزالة الحطام وتسوية األسطح وأعمال البنية التحتية  
ومع ذلك، ال . لذلك، فإن غالبية العقارات في هذه المراحل إما جاهزة للعمل أو جاهزة للتحويل إلى نقد. ذات الصلة

ونظرا ألن الشركة تستخدم مصادر تمويل  .  لمتبقية تحت التطوير وتتطلب قدرا كبيرا من االستثمار فيهاتزال المراحل ا
لتمويل بناء المشروع، فإن حجم ومدى اإليرادات من الموجودات التشغيلية الحالية ال يغطي بالكامل إجمالي  ةخارجي

إيرادات الفنادق ذروتها   تبلغالشركة موسميا حيث  عالوة على ذلك، يعد جزءً كبيرا من أعمال. متطلبات خدمة الدين
أثرت هذه . في موسم مماثل العقارات المخصصة للتطوير والمبيعاتفي موسم الحج والعمرة بينما تتباطأ مبيعات 

العوامل، إلى جانب التأخيرات غير المتوقعة السابقة في إنجاز المشاريع، بشكل سلبي على األداء المالي للمجموعة 
يونيو  30لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  مليار 0.68السيولة، ممثلة بخسارة صافية قدرها  ووضع

مليار  3.8والذي يتضمن  )مليار لاير سعودي في ذلك التاريخ  2.17م وصافي مركز المطلوبات الحالية بقيمة  2020
 (.لاير سعودي فيما يتعلق بسداد القروض 

 
خالل الفترة، والذي تم تصنيفه  ( 19 -كوفيد )وقد تفاقمت هذه األوضاع أكثر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 

، مما تسبب في حالة من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة  2020كجائحة في مارس 
 -لجائحة كوفيد  المستقبليأولي للتأثير   تقييماء فيما يتعلق بذلك، قامت اإلدارة والمكلفين بالحوكمة بإجر. االقتصادية

وأشار التقييم إلى وجود ضغط على الجوانب التشغيلية المختلفة للمجموعة، . على العمليات األساسية للمجموعة 19
 :البنود الكبيرة التالية بما في ذلك التوقعات فيما يخص 

 

م نتيجة النعدام أو انخفاض النشاط 2019اإليرادات من عمليات الفنادق مقارنةً بالسنة المالية  فينخفاض اال •
 . بشدة أثناء فترات الذروة األخرى بسبب حظر السفر والعمرة

 . انخفاض مبيعات الوحدات السكنية بشكل ملحوظ بسبب أزمة السيولة السائدة في الدولة •

 وير.تأخيرات كبيرة في إتمام أنشطة التط •

التأخيرات المتوقعة في تحصيالت الذمم المدينة   /زيادة خسائر االئتمان المتوقعة بسبب التخلف عن السداد  •
 التجارية

 

حول قدرة  بظالله يلقينظًرا ألن اإلحصائيات واألحداث السلبية المذكورة أعاله تدل على وجود شك جوهري قد 
مخاطر تتكون من إجراءات التخفيف  لتفصيلية   خطةنفذت اإلدارة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، لذلك، 

وتشمل .  مختلفة تهدف إلى معالجة التحديات التشغيلية السائدة، وخاصة فجوات السيولة الحالية والمتوقعة في المستقبل
وعالوة .  التكلفة هذه اإلجراءات، من بين أمور أخرى، إعادة هيكلة التزامات الديون الحالية، وبيع الموجودات وتحسين

، اتخذت اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك إنشاء فرق 19 -على ذلك، فيما يتعلق بـ فيروس كوفيد 
ونظًرا ألن وضع الوباء يتغير  . وعمليات إدارة أزمات لضمان صحة وسالمة الموظفين والعمالء والمجتمع ككل

أثير كبير يتجاوز ما تم الكشف عنه بالفعل في القوائم المالية األولية الموحدة باستمرار، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد ت
 .المختصرة
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 (تابع)معلومات عامة  .1
  

 .وفيما يلي أهم النقاط الرئيسية لخطة تخفيف التأثيرات فيما يتعلق بهذه الجوانب وحالتها
 

 الحالة اإلجراءات المتخذة وصف حساب القوائم المالية البند

إعادة هيكلة  
 الديون

قرض مستحق إلى جهة  
 (ب) 11اإليضاح  –حكومية 

مليار  3: المبلغ األساسي)
لاير سعودي، والمبلغ مدرج 
 3: تحت المطلوبات المتداولة

 (مليار لاير سعودي

طلبت المجموعة من المقرض تنفيذ  
 :خطة إعادة هيكلة تشمل

تأجيل في الدفعات الحالية  -
 شهًرا 12المستحقة خالل 

 دعم السيولةل إضافي  تسهيل -

م، 2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
تلقت المجموعة اتصاالت رسمية من الجهة 

 :الحكومية تؤكد ما يلي
تأجيل جميع األقساط المستحقة في أو قبل   -

يونيو  30م حتى 2020ديسمبر  31
 م2021

تقديم الدعم للمجموعة إلعادة االستعداد ل -
هيكلة الديون األخرى وتقديم الدعم المالي 

لتلبية متطلبات التدفق النقدي للوفاء 
 .باحتياجات تمويل المرحلة الثالثة

 
الحقًا لنهاية الفترة، تلقت المجموعة مزيدًا من  

المراسالت الرسمية من هيئة حكومية تؤكد 
ذلك  بما في)تأجيل جميع فترات االستحقاق 

يونيو  30المستحقة في ( مدفوعات األرباح
عالوة على . م2022مارس  31م إلى 2021

ذلك، تلقت المجموعة أيضًا دعًما ائتمانيًا على 
يصل إلى )لممولين محتملين(  شكل ضمان 

مليار لاير سعودي لتسهيل حصول  1.6
 ممولينالمجموعة على تسهيالت ائتمانية من 

والمتطلبات  المرحلة الثالثةإكمال  لتمويل
 .النقدية التشغيلية للمجموعة

قروض ثنائية مستحقة إلى 
 11اإليضاح  -بنك محلي  

 (ح)، (هـ)

مليار   1.6: المبلغ األساسي)
لاير سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات غير 
مليار لاير  1.6: المتداولة
 (سعودي

طلبت المجموعة من المقرض تنفيذ  
 :يكلة تشملخطة إعادة ه

تأجيل في الدفعات الحالية  -

 شهًرا 12المستحقة خالل 
إعادة جدولة المدفوعات ليتم  -

ربطها بالتدفقات النقدية التشغيلية  
 للمجموعة

م، تلقت المجموعة مراسالت 2020في أبريل 
من الُمقِرض تؤكد الموافقة على تأجيل إجمالي 

شهًرا بدءًا من ذلك  18مبلغ القرض لمدة 

مع ربط المدفوعات المؤجلة ببعض  التاريخ،
 .  التدفقات النقدية التشغيلية المعينة

 
اعتباًرا من تاريخ إصدار هذه القوائم المالية، 

وافقت المجموعة على الشروط واألحكام 
التفصيلية إلعادة الهيكلة التي بموجبها من 

مليار  1لقروض، سيكون هناك مبلغ اإجمالي 
نوفمبر  30لاير سعودي مستحق السداد في 

مليار لاير سعودي   0.6م بينما المتبقي 2021
ديسمبر  31سوف يحين موعد استحقاقها في 

وتم األفصاح عن مزيد من التفاصيل . م2025
( هـ) 11حول الشروط المعدلة في اإليضاحين 

 (.ح)و 
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 (تابع)معلومات عامة  .1
 

 الحالة اإلجراءات المتخذة وصف حساب القوائم المالية البند

قرض مستحق إلى ممولين  
، (ج) 11اإليضاح  –آخرين 

 (ط)و ( ز(, )و )، (د)
مليار   5.7: المبلغ األساسي)

لاير سعودي، والمبلغ مدرج 
: تحت المطلوبات المتداولة

 (مليون لاير سعودي 433

طلبت المجموعة من الممولين إعادة 
هيكلة رصيد القرض الحالي خاصة 

 في ضوء إجراءات الدعم التي أعلنت
عنها مؤسسة النقد العربي السعودي 

 (.19كوفيد )استجابة لجائحة كورونا 

حصلت المجموعة على تأجيل قصير األجل 
 30من الممولين على أقساط مستحقة قبل  

م حتى الجزء األخير من السنة  2020يونيو 
المجموعة بصدد التفاوض . م2020المالية 

( م2020بعد السنة المالية )على تمديد إضافي 
 . ع الممولينم

ترتيبات عقود اإليجار 
القيمة الدفترية * )التمويلي

مليار لاير  6: لعقد اإليجار
سعودي، والمبلغ مدرج تحت 

ال : المتداولة غيرالمطلوبات 
 (شيء

خالل الفترة، أعلنت المجموعة تعليق  
مدفوعات اإليجار للفترة من مايو 

م بسبب 2020م حتى نوفمبر 2020
كنتيجة لتفشي فيروس " القوة القاهرة"

وعلى هذا النحو، سعت . 19 -كوفيد 
المجموعة أيضا إلى استرداد 

اإليجارات المدفوعة مقدما للفترة من 
مايو  7م إلى 2020مارس  10

وة على ذلك، وعال. م2020
المجموعة بصدد التفاوض على إعادة 

ر  .هيكلة اإليجار مع المؤج ِ

 أنهموفقًا إلعالن المجموعة، أشار المؤجر إلى 
سيقومون بمراجعة األمر استنادا إلى تلقي 

التي تم توفيرها  معلومات معينة من المجموعة
 .الحقًا وهي قيد المراجعة من قبل المؤجر

 
 

غير  /موجودات غير مديونة   *موجوداتبيع  
مرهونة مدرجة ضمن 

استثمارات عقارية وممتلكات 

 6و  5اإليضاحات  -ومعدات 
 1و 

بعد موافقة مجلس اإلدارة على بيع  
،  2019في ديسمبر  األصول المتاحة

بدأت المجموعة عملية لتحديد 

 .  المشترين المهتمين

تجري المجموعة حاليًا مناقشات ما قبل الطرح 
مع المشترين المهتمين، كما أن لديها عرض 
غير ملزم لبعض الموجودات الصالحة حتى 

 .م2020أكتوبر 

بدأت المجموعة عملية لتحديد  تكاليف تشغيلية *تحسين التكلفة
. المجاالت التشغيلية لتحسين التكلفة
ويجري النظر في إجراءات مختلفة  

 .هذا الصدد في

 .يجري حاليا تطوير خطة التحسين

 

تمثل التدفقات النقدية ذات الصلة التي توقعتها المجموعة في إعداد خطة التخفيف من المخاطر الخاصة بها أفضل  * 
واالحتفاظ ( 19 -كوفيد )المدخرات مع مراعاة تأثير فيروس كورونا  /تقدير لإلدارة لتوقيت ومبالغ العائدات 

 .بالموظفين الرئيسيين
 

بناءً على العوامل المذكورة أعاله، فإن توقعات التدفق النقدي للمجموعة في المستقبل المنظور، بما في ذلك فترة الـ 
على هذا النحو، تتوقع المجموعة أن تكون . شهًرا من تاريخ التقرير، توضح صافي مركز التدفق النقدي اإليجابي 12

قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند وحال استحقاقها دون الحاجة إلى تقليص العمليات األساسية أو تنفيذ البيع القسري 
د وعند إعداد توقعاتها، قامت المجموعة بدراسة جميع التدفقات النقدية المحتملة إلى ح. للموجودات التشغيلية الحالية

معقول في هذا التوقيت وبهذا المبلغ على النحو الذي تدعمه الظروف والحقائق المتاحة في تاريخ إصدار هذه القوائم 
وعالوة على ذلك، قامت (. 19 -كوفيد )المالية األولية الموحدة المختصرة، ويشمل ذلك تأثير فيروس كورونا 

وبناءً عليه، تعتقد اإلدارة .  سية االفتراضات الرئيسية المستخدمةالمجموعة أيضًا بدراسة سيناريوهات مختلفة لتقييم حسا
ومع ذلك، . أن المجموعة منشآة مستمرة وأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة قد تم إعدادها على هذا األساس

كوك الجوهرية السائدة في حالة عدم قدرة المجموعة على االلتزام بالخطط واإلجراءات السابقة بشكل إيجابي، فإن الش
 .  قد تؤثر سلبًا على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة

 
تتضمن  . لدى الشركة سجالت تجارية فرعية لممارسة أنشطة الضيافة بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واآلثار

ذات الصلة بالفنادق التالية إضافة إلى الفرعين هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة نتائج األنشطة التشغيلية  
 .على التوالي  1010465230ورقم   4030291056بمدينة جدة والرياض اللذين يحمالن السجلين التجاريين رقم 
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 تاريخ التسجيل رقم التسجيل بداية التشغيل االسم

رقم خطاب  
 الهيئة العامة

 للسياحة واآلثار 

تاريخ خطاب الهيئة 
العامة للسياحة  

 واآلثار 
      

أجنحة هيلتون 
 مكة

م  2014يوليو  1
 الموافق)

 (هـ1435رمضان  4

م  2013مايو  25 4031077081
رجب  15 الموافق)

 (هـ1434

 /أ ت م
34/5887 

 م2013مارس  4
 الموافق)
ربيع الثاني   22

 (هـ1434

      
م 2015يونيو  22 حياة ريجنسي

 الموافق)
 (هـ1436رمضان  5

م 2014سبتمبر   9 4031087547
ذو  14الموافق )

 (هـ1435القعدة 

م،  2014مايو  25 8957
 الموافق

 (هـ1435رجب  26)

      
م  2016يوليو  30 كونراد

شعبان  25الموافق )
 (هـ1437

م 2015أبريل   29 4031091636
رجب  10الموافق )

 (هـ1436

م 2015مارس  16 9347
 الموافق)
جمادى األولى  25

 (هـ1436
      

هيلتون 
 للمؤتمرات

م 2017مارس  31
 الموافق)

 (هـ1438رجب  3

أغسطس  10 4031097174
 7الموافق )م 2016

 (هـ1437 ذو القعدة

م  2016يوليو  19 16474
 الموافق)

 (هـ1437شوال  14
دبل تري 
 هيلتون

م 2019أغسطس  1
 الموافق)
ذو القعدة  29

 (هـ1440

م  2018مايو  15 4031214815
شعبان  29الموافق )

 (هـ1439

م  2018مايو  14 1651
 28الموافق )

 هـ1439شعبان 

م 2015يونيو  22 ماريوت مكة  
 الموافق)

 (هـ1436رمضان  5

م 2014مايو  7 4031085088
 الموافق)

 (هـ1435رجب  8

 /أ ت م
35/8332 

م 2014مارس  17
 الموافق)
جمادى األولى  16

 (هـ1435
 

يشار إليها معا بـ )تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة 
العربية  تأسست المجموعة في المملكة . م2020يونيو  30لدى الشركة الشركات التابعة التالية كما في "(. المجموعة"

 .السعودية
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 حصة الملكية تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم الشركة التابعة

نهاية السنة 
 المالية

 
 األنشطة الرئيسية

      
شركة شامخات لالستثمار 

 والتطوير

م 2017أكتوبر  9 4030594602

محرم  19الموافق 
 هـ1439

خدمات االستثمار  ديسمبر 31 100%

والتطوير في القطاع 
 العقاري

 
شركة ساحات إلدارة 

 المرافق 

م 2017أكتوبر  22 4031210499

صفر  2الموافق 
 هـ1439

 

100% 

 
 

 خدمات عقارية ديسمبر 31

م، 2018يناير  1 4030298569 شركة وارفات للضيافة

ربيع   14الموافق 
 هـ1439الثاني 

 

 ديسمبر 31 90%

 
 

 خدمات ضيافة

شركة إشراقات للخدمات 

 اللوجستية

م،  2018مايو  6 4030303509

شعبان  21الموافق 
 هـ1439

 

 خدمات لوجستية ديسمبر 31 100%

م 2019مارس  5 4030326220 للتسويق عالياتشركة 

جمادى  27الموافق 
 هـ1440اآلخرة 

 خدمات تسويقية ديسمبر 31 100%

 
 أسس اإلعداد .2

 
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

المعتمدة "( المعايير الدولية)"تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
يشار )في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 "(.المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"إليها مجتمعة بـ  
 

مختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة مكتملة من ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال
القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي سيتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

ة مختارة لشرح األحداث وعلى الرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيري. المعتمدة في المملكة العربية السعودية
. والمعامالت الهامة لفهم التغيرات الهامة في المركز المالي للمجموعة وأداءها منذ تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة

م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا 2020يونيو  30إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
وبناءً عليه، يجب قراءة . م2020ديسمبر   31على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في  

ديسمبر  31هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع أخر قوائم مالية مراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 . م2019

 
 أسس القياس  2-2

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق 
 :المحاسبي باستثناء البنود التالية والتي يتم قياسها كما يلي

 

 أسس القياس  البنود

  

 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة  مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 على أساس القيمة العادلة استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة



 شركة جبل عمر للتطوير
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

13 
 

 (تابع) أسس اإلعداد .2
 

 عملة النشاط والعرض 2-3
النشاط والعرض للشركة يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي والذي يمثل عملة 

 .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك. ولجميع المكونات
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .3
 

، فإن األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة والسياسات المحاسبية الهامة 4و  1باستثناء ما هو مذكور في اإليضاح 
ة إلعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتماشى مع تلك المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة  المطبق

 .م2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد .4
 

تقوم المجموعة حاليا . تاريخ التقرير مذكورة أدناهإن المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد كما في 
 .بتقييم تأثيرات ذلك على قوائمها المالية، ومع ذلك، تتوقع أن التأثير، إن وجد، لن يكون جوهريا على القوائم المالية

 

 سارية للفترات السنوية
 بدءا من أو بعد

 المعايير الجديدة أو التعديالت

 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  م2022يناير  1

 17المعيار الدولي للتقرير المالي  م2023يناير  1

 
 



 للتطويرشركة جبل عمر  
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 العقارات االستثمارية .5
 

 

 أراضي 

 

 مباني

 

 معدات

 البنية التحتية

 الموجودات

األعمال الرأسمالية 

 تحت التنفيذ

 

 اإلجمالي
       :التكلفة

 7.810.596 2.999.052 92.335 903.875 2.297.058 1.518.276 م2019يناير  1الرصيد في 
 429.730 414.552 - 4.373 10.805 - إضافات خالل السنة

 (1.888.352) (990.005) - (195.629) (578.390) (124.328) )(ب) 6اإليضاح )المحول إلى ممتلكات ومعدات 

 6.351.974 2.423.599 92.335 712.619 1.729.473 1.393.948 (مراجعة)م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
    -    

 64.513 62.399 - - 2.114 - - إضافات خالل الفترة

 6.416.487 2.485.998 92.335 714.733 1.729.473 1.393.948 (غير مراجعة)م 2020يونيو  30الرصيد في 

       
       :االستهالك المتراكم

 156.800 - 13.985 84.089 58.726 - م2019يناير  1الرصيد في 
 78.195 - 2.190 48.219 27.786 - استهالك السنة

 (75.654) - - (38.868) (36.786) - )(ب) 6اإليضاح )المحول إلى ممتلكات ومعدات 

 159.341 - 16.175 93.440 49.726 - (مراجعة)م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

       
 28.481 - 953 17.002 10.526 - استهالك الفترة  

 187.822 - 17.128 110.442 60.252 - (غير مراجعة)م 2020يونيو  30الرصيد في 

       
       :صافي القيمة الدفترية

 6.228.665 2.485.998 75.207 604.291 1.669.221 1.393.948 (غير مراجعة)م 2020يونيو  30في  

 6.192.633 2.423.599 76.160 619.179 1.679.747 1.393.948 (مراجعة)م  2019ديسمبر  31في 

 
 



 شركة جبل عمر للتطوير
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  

 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 (تابع)العقارات االستثمارية  .5

 
( 2( )أ) 6تشمل العقارات االستثمارية موجودات بموجب عقود إيجار تمويلي، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  (أ

 . للحصول على التفاصيل
 

يونيو  30)مليون لاير سعودي  47.5م، كان هناك مبلغ 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  (ب
كتكلفة قروض إلنشاء عقارات استثمارية مدرجة في أعمال رسملته  تم( مليون لاير سعودي 65.5: م2019

 .  رأسمالية تحت التنفيذ
 

تشتمل العقارات االستثمارية على موجودات محتفظ بها كمستأِجر بموجب عقود إيجار تمويلي وهي مدرجة تحت   (ج
 :ما يلي

 
 اإلجمالي معدات مباني ضيار أ 

     

 2.331.260 506.907 1.419.167 405.186 م 2020يناير  1كما في 
 2.115 2.115 - - إضافات خالل الفترة

 (23.155) (14.230) (8.925) - استهالك الفترة

 2.310.220 494.792 1.410.242  405.186 (غير مراجعة)م 2020يونيو  30كما في 

 

 
 

 



 شركة جبل عمر للتطوير 
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 الممتلكات والمعدات  .6

 مباني أراضي 

نظام تبريد 

المنطقة 

 معدات المركزية

أثاث 

ومفروشات 

وموجودات 

 أخرى

موجودات بنية 

 تحتية

األعمال 

الرأسمالية تحت 

 اإلجمالي التنفيذ

         :التكلفة

 15.787.925 7.326.101 266.865 752.036 1.204.968 505.025 3.297.463 2.435.467 م2019يناير  1الرصيد في 

 652.021 577.917 - 46.986 6.056 - 21.062 - إضافات خالل السنة 

 6اإليضاح )المحول من عقارات استثمارية  

 1.888.352 990.005 - - 195.629 - 578.390 124.328 )(ب)

 - (1.638.522) 162.191 87.913 733.219 - 655.199 - المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

         

 18.328.298 7.255.501 429.056 886.935 2.139.872 505.025 4.552.114 2.559.795 (مراجعة)م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 260.624 257.016 - 2.896 712 - - - إضافات خالل الفترة

         

 18.588.922 7.512.517 429.056 889.831 2.140.584 505.025 4.552.114 2.559.795 (غير مراجعة)م 2020يونيو  30الرصيد في 

         

  



 شركة جبل عمر للتطوير 
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك

 

17 
 

 (تابع)الممتلكات والمعدات  .6

 مباني أراضي 

نظام تبريد 

المنطقة 

 معدات المركزية

أثاث 

ومفروشات 

وموجودات 

 أخرى

موجودات بنية 

 تحتية

األعمال 

الرأسمالية 

 اإلجمالي تحت التنفيذ

         :االستهالك المتراكم

 385.812 - 22.521 163.340 81.527 60.671 57.753 - م2019يناير  1الرصيد في 

 236.809 - 7.332 103.640 65.272 15.168 45.397 - استهالك السنة

 6اإليضاح )المحول من عقارات استثمارية  

 75.654 - - - 38.868 - 36.786 - ((ب)

 698.275 - 29.853 266.980 185.667 75.839 139.936 - (مراجعة)م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

         

 127.763 - 3.969 43.372 44.502 7.584 28.336 - استهالك الفترة

 826.038 - 33.822 310.352 230.169 83.423 168.272 - (غير مراجعة)م 2020يونيو  30الرصيد في 

         

 :صافي القيمة الدفترية

 17.762.884 7.512.517 395.234 579.479 1.910.415 421.602 4.383.842 2.559.795 ( غير مراجعة)م 2020يونيو  30في  

 17.630.023 7.255.501 399.203 619.955 1.954.205 429.186 4.412.178 2.559.795 (مراجعة)م  2019ديسمبر  31في 

 
 
 
 

 
 



 شركة جبل عمر للتطوير
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 (تابع)الممتلكات والمعدات  .6
 

كما في تاريخ التقرير المالي، فإن العقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات تشمل موجودات بموجب ترتيبات عقود  .أ
  3.710و ( مليون لاير سعودي 2.331: م2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  2.310إيجار تبلغ في مجملها 
وفيما يلي تفاصيل عقود اإليجار . على التوالي(  يمليون لاير سعود  3.773: م2019ديسمبر    31)مليون لاير سعودي 

 :هذه
 

ـ شركة زميلة ـ "( شركة التبريد)"مع شركة تبريد المنطقة المركزية "( االتفاقية)"قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية   .1
م الخدمة سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقدي 26.5لمدة "(  نظام التبريد)"لبناء وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة  

وحيث .  وقد تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصلت عليه شركة تبريد. م2014ديسمبر  31الفعلية اعتباراَ من 
أن االتفاقية مع مجموعة تبريد فيما يتعلق بنظام التبريد تحتوي على ترتيبات إيجار، ولذلك فقد تم معاملة الترتيبات  

 596م كان صافي القيمة الدفترية لنظام التبريد بمبلغ  2020يونيو    30بتاريخ .  كإيجار ضمني من جانب المجموعة
 (.مليون لاير سعودي  603: م2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي 

 
مع شركة "( االتفاقية)"م، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء 2017ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في  .2

، ويشمل ذلك فنادق ومراكز 1لبيع بعض األبراج في المرحلة "( كة اإلنماء االستثماريةشر)"اإلنماء االستثمارية 
وهو صندوق تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية "( الصندوق)"تجارية، إلى صندوق اإلنماء مكة العقاري 

. مليار لاير سعودي  6بلغ  بسعر بيع بم"( مدير الصندوق)"كصندوق والذي تتولى شركة اإلنماء االستثمارية إدارته  
وفيما يتعلق باالتفاقية، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات أخرى من خالل اتفاقيات تكميلية إضافية، وهي اتفاقية تعهد  

ليتم استكمال البيع كمعاملة واحدة "( المعاملة"يشار إليها معا بـ )ببيع، اتفاقية تأجير، اتفاقية وكالة بيع حصرية 
 .  مترابطة

 
 :ا يلي الخصائص الرئيسية للمعاملةفيم

 
 .مليار لاير سعودي 6باعت المجموعة العقارات بسعر  •
سنوات مقابل إيجار نصف سنوي بمبلغ  10ينبغي على المجموعة إعادة استئجار العقارات وإدارتها على مدى مدة  •

 . مليون لاير سعودي 270
بمبلغ ( 10)وحتى السنة العاشرة ( 5)لدى المجموعة خيار استدعاء إلعادة شراء العقارات بعد نهاية السنة الخامسة  •

وفي حال تم شراء العقارات مرة أخرى من قبل المجموعة أو بيعها لطرف ثالث، فسيكون أي . مليار لاير سعودي 6
 .وعةمليار لاير سعودي هو من حق المجم 6مبلغ زائد عن مبلغ  

حال انتهاء عقد اإليجار في نهاية السنة العاشرة، وحال بقاء العقارات دون بيع فيكون الصندوق مخيرا في بيع  •
 .ولكن، سيكون للمجموعة حق األولوية في العرض . العقارات ألي طرف ثالث

 
 . التجاري للمعاملةفي وقت التنفيذ، تم المحاسبة على العقد كعقد بيع وإعادة إيجار على أساس الجوهر 

 
 2.310م، بلغت القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات بموجب عقد إعادة التأجير 2020يونيو   30في  

مليون   2.862مليون لاير سعودي و  1.926: م2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  3.384مليون لاير سعودي و 
مليار لاير والتي يتم إطفاءها على مدى   1.83تأجيل األرباح من ربح بيع العقارات البالغة قامت المجموعة ب(. لاير سعودي

 :سنوات ومصنفة على النحو التالي في قائمة المركز المالي الموحد المختصرة 10فترة اإليجار التي هي 
 

: م2019ديسمبر  31)مليار لاير سعودي  1.16الجزء طويل األجل بموجب مطلوبات غير متداولة أخرى تبلغ  •
 (مليار لاير سعودي 1.25

ديسمبر  31. )مليون لاير سعودي 183الجزء المتداول ضمن الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى يبلغ  •
 (مليون لاير سعودي 183: م2019

 
 192: م2019ديسمبر  31)م، تم تصنيف قسط مسبق الدفع على عقد اإليجار بمبلغ ال شيء 2020يونيو  30كما في 

 . تحت موجودات متداولة أخرى( مليون لاير سعودي
 

يمثل ذلك المبالغ المحولة إلى العقارات االستثمارية المتعلقة بالموجودات التي حددتها اإلدارة لالستخدام في توليد  .ب
 .إيرادات إيجارية

 



 شركة جبل عمر للتطوير
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 (تابع)الممتلكات والمعدات  .6

 

المخططات الواقعة في منطقة جبل عمر، والتي استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين "( األرض )"تمثل األرض  .ج
اإليضاح "( )الصك)"لاير سعودي للسهم الواحد بموجب صك ملكية   10مقابل إصدار أسهمها بقيمة اسمية  "( المالك)"
تم إنهاء اإلجراءات النظامية .  ة المكرمةوقد تم إعداد واعتماد تقييم األراضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مك(. 1

كانت الشركة تعتزم إتمام إجراءات نقل أي صكوك ملكية متبقية باسم . لنقل صكوك ملكية هذه األراضي من المالكين

 "(. الوثائق)"الشركة وإصدار أسهم مقابلة، عند وحال قيام مالكيها باستكمال الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة 
 

ن، وبسبب الموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األراضي حول منطقة الحرم، كانت هناك قطع معينة  ولك
مليون لاير غير قادرين على استكمال   359وبناء عليه، ظل مالكو قطع األراضي البالغ قيمتها . دون صكوك ملكية محددة

بإثبات هذه  2016وبناءً عليه، قامت إدارة الشركة خالل سنة  .الوثائق حتى بعد مرور عدة سنوات على تأسيس الشركة
 :األراضي المتبقية غير المسجلة في قوائمها المالية، مع مراعاة ما يلي

 
 لم يتم تقديم صكوك ملكية أراضي عن السنتين السابقتين؛ •

التفاقية نقل الملكية، اكتتبت شركة مكة  فيما يتعلق بأصحاب األراضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكية وفقا  •
تمت المصادقة على هذه اآللية بموجب . لإلنشاء والتعمير في أسهم في الشركة بالنيابة عن مالكي هذه األراضي

وبالتالي الملكية القانونية لألراضي تكون (  م2006أكتوبر   18الموافق )هـ  25/9/1427بتاريخ    63/المرسوم الملكي م
 .للمجموعة

 تمتلك الشركة حقوقا جوهرية الستخدام كامل األرض بموجب المرسوم •
 .كانت المجموعة حائزة لألرض خالل السنوات الماضية وبدأت بإنشاء مباني عليها •

 
عالوة على ذلك، وفي وجود حقيقة أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في أسهم في المجموعة بالنيابة عن مالكي هذه 

. اضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكيتهم القانونية، تم إثبات مبلغ مستحق الدفع إلى شركة مكة لإلنشاء والتعميراألر
سيتم تسوية المبلغ المستحق الدفع إلى شركة مكة لإلنشاء والتعمير عندما يقوم المالكون، الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك 

. والمالكينالصكوك، مع إعادة تخصيص مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير    ملكيتهم في وقت سابق، بتقديم تلك
 .شهرا من تاريخ التقرير 12تتوقع اإلدارة تسوية المطلوبات خالل فترة تزيد عن 

 
 :تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات محتفظ بها كمستأِجر بموجب عقود إيجار تمويلي تحت ما يلي .د

 
 

 مباني راضيأ

نظام تبريد 
المنطقة 
 معدات المركزية

أثاث 
ومفروشات 
وموجودات 

 اإلجمالي أخرى
       

 3.773.553 293.822 727.554 429.188 1.851.495 471.494 م 2020يناير  1كما في 
 5.089 5.089 - - - - إضافات خالل الفترة

 58.181 21.845 17.223 7.584 11.529 - استهالك الفترة
يونيو  30كما في 

 (غير مراجعة)م 2020
471.494 1.839.966 421.604 710.331 277.066 3.720.461 

 
 126: م2019يونيو  30)مليون لاير سعودي  87.7م، كان هناك مبلغ 2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  .ه

 . ومعدات مدرجة في أعمال رأسمالية تحت التنفيذكتكلفة قروض إلنشاء ممتلكات رسملته  تم( مليون لاير سعودي
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 النقد وما في حكمه .7

 
مليون لاير سعودي تم إيداعه في وديعة مرابحة لدى بنك تجاري ذات تاريخ  367يتضمن النقد في البنوك مبلغ   (أ

وتدر ربح بالسعر السائد ( مليون لاير سعودي 462: م2019ديسمبر  31)استحقاق لثالثة أشهر إلى ستة أشهر 
الحتياطي وفقا لالتفاقية بموجب الترتيبات  ومع ذلك، فإن ودائع المرابحة هذه مقيدة بموجب حسابات ا. في السوق

 .ذات الصلة مع بنوك تجارية
 
مليون لاير سعودي  0.5يبلغ الرصيد في الحسابات البنكية لدى الكيانات التي لديها إدارة مشتركة مع الشركة  (ب

 (مليون لاير سعودي  13.7: م2019ديسمبر  31)كما في تاريخ التقرير 
 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمار المحتفظ به  .8
   

 الربح غير المحقق كما في القيمة الدفترية كما في  
 

 اإليضاح

 يونيو 30
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
  م2019

 (مراجعة)

 يونيو 30
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
  م2019

 (مراجعة)
 166.986 108.130 1.166.986 1.108.130 أ صندوق اإلنماء مكة العقاري  
 111.000 78.966 331.000 298.966 ب صندوق البالد مكة للضيافة  

  1.407.096 1.497.986 187.096 277.986 
 

الكيان المستثمر في ( مليون وحدة 100: م2019ديسمبر  31)مليون وحدة  100يتمثل ذلك في االستثمار في  (أ
يتمثل األصل . فيه، وهو صندوق مغلق مقره في المملكة العربية السعودية وتديره شركة اإلنماء لالستثمار

. الرئيسي للكيان المستثمر فيه مستحقات اإليجار التمويلي المتعلقة ببيع واستئجار بعض العقارات في مكة المكرمة
المستخدمة في التقييم، القيمة العادلة لألصل الرئيسي للشركة المستثمر تشمل المدخالت الهامة غير القابلة للرصد 

(. مقدرة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية والقيمة النهائية لألصل مخفضا بسعر الخصم المعدَّل للمخاطر)فيها 
يونيو  30كما في .  اطرويناءً عليه، فإن القيمة العادلة لألصل الرئيسي أكثر حساسية لسعر الخصم المعدَّل للمخ

م، فإن أي تغيير محتمل معقول في سعر الخصم المعدَّل للمخاطر، مع الحفاظ على جميع المدخالت 2020
 : واالفتراضات األخرى، كان من شأنه أن يؤثر على قيمة االستثمار على النحو التالي

  (ب
 التأثير على الربح والخسارة 

 (بآالف الرياالت السعودية)
 النقص الزيادة 

 (61.025) 56.831 تغير في سعر الخصم المعدَّل للمخاطر( نقطة أساس 100)% 1
   

 
من الكيان المستثمر فيه  ( مليون وحدة 20: م2019ديسمبر  31)مليون وحدة  20يتمثل ذلك في االستثمار في  ( ب

. السعودية وتديره شركة البالد لالستثماروهو صندوق استثماري عقاري مقفل خاص مقره في المملكة العربية 
يتمثل الهدف من الكيان المستثمر فيه في الحصول على حصة في العقارات الموجودة في مكة المكرمة من أجل 

يقوم الكيان . تتمثل الموجودات الرئيسية للكيان المستثمر فيه في عقارات استثمارية. توليد الدخل ونمو رأس المال
عداد ونشر قوائم مالية على أساس نصف سنوي يتم بموجبها اإلفصاح عن صافي قيمة موجودات المستثمر فيه بإ

يشار إليها )الصندوق بناءً على القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية، على النحو الذي يحدده مقَي ِمان مستقالن 
م تداولها بالرجوع إلى صافي قيمة نظرا ألن وحدات الصندوق يت"(. صافي قيمة الموجودات االسترشادية"بـ 

الموجودات االسترشادية المذكورة، فإن اإلدارة ترى في ذلك تقديرا تقريبيا معقوال للقيمة العادلة للكيان المستثمر 
م، يبلغ صافي قيمة 2020يونيو  30وفقا آلخر قوائم مالية مدققة للشركة المستثمر فيها للفترة المنتهية في . فيه

لاير سعودي، والذي تم استخدامه بناءً على ذلك كأساس لتقييم استثمار   14.95الموجودات االسترشادية لكل وحدة 
 . م2020يونيو  30المجموعة كما في 

 

 يونيو 30 
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
 م2019

 (مراجعة)
 330 49 النقد في الصندوق
 926.364 751.493 ((أ)انظر اإليضاح )نقد لدى البنوك 

 751.542 926.694 
 (242.590) (242.590) (أدناه( أ)انظر اإليضاح )الجزء غير المتداول  –المبالغ النقدية المحتجزة : يخصم
 (446.244) (398.726) (أدناه( أ)انظر اإليضاح )الجزء المتداول  –المبالغ النقدية المحتجزة : يخصم

 237.860 110.226 النقد وما في حكمه
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 للتطوير والبيععقارات  .9
 

يونيو  30فيما يلي الحركة خالل الفترة المنتهية في . تمثل هذه العقارات التي يجري تطويرها للبيع كوحدات سكنية
 :م2020

 

 يونيو 30 
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
 م2019

 (مراجعة)
   

 1.508.443 1.928.376 رصيد افتتاحي 
 463.054 18.787 إضافات

 1.947.163 1.971.497 
 (43.121) (25.410) المحمل على تكلفة اإليرادات : خصم

 1.921.753 1.928.376 

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  .10

 يونيو 30 
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
 م2019

 (مراجعة)
   

 310.443 367.141 (أدناه" ب"و " أ"انظر اإليضاح )ذمم مدينة وموجودات عقود 
 9.312 7.541 إيرادات إيجار مستحقة
 19.771 19.821 تأمين وودائع أخرى
 23.501 21.083 ذمم مدينة أخرى

   

 (20.705) (74.929) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة : خصم
   

 340.657 342.322 

 
مليون لاير سعودي   42تتضمن الذمم المدينة وموجودات العقود أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ   (أ

 (.16انظر اإليضاح ( )مليون لاير سعودي 52: م2019ديسمبر  31)
 فيما يتعلق بمبيعات على الخارطة لعقارات( اإليرادات غير المسددة)تتضمن الذمم المدينة وموجودات العقد  (ب

 (.مليون لاير سعودي 61.1: م2019ديسمبر   31)مليون لاير سعودي  80.7ومبيعات بمبلغ   تطوير
 

 القروض والسلف .11
 

 :فيما يلي تفاصيل قروض وسلف المجموعة
 يونيو 30 

 م2020
 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
م 2019

 (مراجعة)
   

 3.000.000  3.000.000 (أدناه( ب)اإليضاح )قرض حكومي 
 3.898.208 4.366.627 (أدناه( ج)اإليضاح ( )2)قرض تجميعي  

 571.770   589.785 (أدناه( د)اإليضاح )تسهيالت من بنك محلي 
 1.000.000  1.000.000 (أدناه( ه)اإليضاح )تسهيالت من بنك محلي 
 147.981 138.274 (أدناه( و )اإليضاح )تسهيالت من بنك محلي 
 203.310 149.945 (أدناه( ز)اإليضاح )تسهيل من بنك محلي 
 600.000  600.000 (أدناه( ح)اإليضاح )تسهيل من بنك محلي 

 508.045  508.045 (أدناه( ط)اإليضاح )صكوك ثانوية 
 10.352.676 9.929.314 
   

 (31.236) (27.948) أعباء تمويلية مؤجلة: يخصم
 312.755 377.419 قروض ألجلعموالت مستحقة على 

 10.702.147 10.210.833 
   

 (5.262.821) (3.801.203) الجزء المتداول: يخصم

 4.948.012 6.900.944 الجزء غير المتداول
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   :السنة /فيما يلي الحركة في القروض للفترة  (أ
لفترة الستة  

 أشهر المنتهية
يونيو  30

 م 2020
 (غير مراجعة)

 للسنة المنتهية
ديسمبر  31

  م2019
 (مراجعة)

   
 

 9.272.213 10.210.833 رصيد افتتاحي 
 1.571.608 676.680 السنة /سحوبات خالل الفترة 
 (632.988) (185.366) السنة/مدفوعات خالل الفترة

 10.210.833 10.702.147 رصيد اإلقفال

  
 قروض ألجل

 
مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل  3وقعت المجموعة اتفاقية مع جهة حكومية وحصلت على قرض بمبلغ   (ب

، (هـ1437جمادى األولى  6الموافق )م 2016فبراير  15بتاريخ  . عمر والذي تم سحبه خالل السنوات الماضية
مصروفاته التمويلية وعمولة حصلت المجموعة على موافقة الجهة الحكومية على تأجيل بداية سداد القرض و 

سنوات من تاريخ سحب القرض األصلي وكان مستحقا على ستة  7فترة السماح لمدة إضافية لتصبح فترة السماح 
 . م2019يناير  1أقساط سنوية متساوية ابتداءً من 

 
م، قامت المجموعة بإعادة جدولة القرض باالتفاق مع الجهة الحكومية لسداده على ثالثة أقساط 2018خالل سنة  

 . م2018ديسمبر  31متساوية سنويا ابتداءً من 
 

م، تلقت المجموعة تأكيدًا من الجهة الحكومية يؤكد تأجيل جميع األقساط 2020يونيو   30خالل الفترة المنتهية في  
م واالستعداد لتقديم الدعم في إعادة هيكلة الديون 2021يونيو  30م حتى  2020ديسمبر   31المستحقة في أو قبل  

يحمل القرض تكاليف . 3األخرى وتمديد الدعم المالي للوفاء بمتطلبات التدفق النقدي الحتياجات تمويل المرحلة 
يونيو  30في . مترا مربعا 30.494القرض مضمون برهن قطع أراضي مساحتها . اقتراض بأسعار تجارية

، تم إعادة تصنيف رصيد القرض إلى المطلوبات المتداولة حيث أن سداد القرض سيكون مستحقًا خالل 2020
 .شهًرا من فترة التقرير 12
 

الحقًا لنهاية الفترة، تلقت المجموعة مزيدًا من المراسالت الرسمية من هيئة حكومية تؤكد تأجيل جميع فترات 
عالوة على .  م2022مارس  31م إلى 2021يونيو  30المستحقة في  ( دفوعات األرباحبما في ذلك م)االستحقاق 

مليار لاير سعودي لتسهيل حصول  1.6ذلك، تلقت المجموعة أيضًا دعًما ائتمانيًا على شكل ضمان يصل إلى 
والمتطلبات النقدية  الثالثةالمجموعة على تسهيالت ائتمانية من البنوك التجارية لتمويل التكاليف إلكمال المرحلة 

 .التشغيلية للمجموعة
 

اتفاقية قرض تجميعي إسالمي ( هـ1436ذو الحجة  3الموافق )م 2015سبتمبر  16وقعت المجموعة بتاريخ  (ج
تم استخدام هذا القرض في . مليار لاير سعودي مع بنكين محليين 8بنظام اإلجارة اإلسالمية بحد ائتماني قدره 

المتمثلة في قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره  5و  4و  2امات البنكية الخاصة بالمراحل سداد جميع االلتز
والمرحلة ( 2)والتزام آخر قصير األجل، باإلضافة إلى استكمال بناء المرحلة ( تم دفعه)مليار لاير سعودي  2
سنة من تاريخ  12مدى  يستحق سداد تمويل القرض التجميعي اإلسالمي على. 5، وكذلك تنفيذ المرحلة (4)

مليار لاير سعودي بموجب  4,4قامت المجموعة بسحب مبلغ . سنوات 4توقيع االتفاقية مع فترة سماح مدتها 
 .يحمل القرض تكاليف اقتراض بأسعار تجارية.  التسهيالت

 
 :قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية

 
 .المذكورة أعالهرهن صكوك أراضي المراحل  •
 .البنكسند ألمر من قبل المجموعة لصالح  •
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اتفاقية تسهيالت غير ( هـ1437جمادى اآلخرة  21الموافق )م 2016مارس  30وقعت المجموعة بتاريخ  (د
مليون لاير سعودي لغرض سداد االلتزامات  842مضمونة مع بنك محلي له إدارة مشتركة مع الشركة بمبلغ 

( هـ1438جمادى اآلخرة  21الموافق )م 2017مارس  20وقعت المجموعة بتاريخ . القائمة على المجموعة
دة هيكلة القرض لقرض طويل األجل وسيتم إعادة حيث تم إعا( كما ذكر أعاله)اتفاقية تسهيالت غير مضمونة 
وبالتالي، وفقا لشروط السداد المعدلة فإن القرض يستحق السداد على سبعة أقساط . دفعه على مدى أربع سنوات

بينما استحق (  هـ1439رجب  3الموافق )م  2018مارس  20نصف سنوية متساوية، واستحق القسط األول في 
يحمل القرض تكاليف اقتراض بأسعار (. هـ1442شعبان  7الموافق )م 2021مارس  20القسط األخير في 

معاد هيكلتها  /، دخلت المجموعة في اتفاقية معدلة  (هـ1441رجب   14الموافق )م 2019مارس  21في  . تجارية
معدلة، يتم وبناءً عليه، ووفقًا للشروط ال.  تتعلق بتسهيالت للمبلغ المستحق من القرض كما في تاريخ إعادة الهيكلة

ذو الحجة  17الموافق )م 2019أغسطس  18سداد القرض على تسعة أقساط؛ القسط األول المستحق في 
خالل الفترة (. م1445ربيع األول  4الموافق )م 2023سبتمبر  19والدفعة األخيرة المستحقة في ( هـ1440

م 2020م، تلقت المجموعة تأجياًل قصير األجل على القسط المستحق في مارس 2020يونيو  30المنتهية في 
 .م2020حتى تاريخ استحقاق القسط التالي في سبتمبر  

 
وقعت المجموعة اتفاقية تسهيالت غير مضمونة ( هـ1438ذو القعدة  11الموافق )م 2017أغسطس  3بتاريخ  (ه

يحمل . د بعض المطلوبات القائمة على المجموعةمليون لاير سعودي لغرض سدا 500مع بنك محلي بمبلغ 
مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة )القرض تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق السداد بعد ستة أشهر 

 16بتاريخ (. هـ1439جمادى األولى  15الموافق )م 2018فبراير  1يستحق سداد القرض في (. أشهر أخرى
، أعادت المجموعة التفاوض بخصوص التسهيالت مع توقيع (هـ1439محرم  26الموافق )م 2017أكتوبر 

مليون لاير  500اتفاقية لتحويل التسهيالت غير المضمونة القائمة بتسهيالت مضمونة بمبلغ إضافي مقداره 
يالت إن التسه. مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة على المجموعة  1سعودي ليزيد مبلغ التسهيالت إلى 

مليار لاير  1الجديدة مضمونة بوحدات عائدة لشركة جبل عمر للتطوير في صندوق اإلنماء مكة العقاري بمبلغ 
خالل . يحمل القرض تكاليف اقتراض بأسعار تجارية. م2019ديسمبر  28سعودي وكانت مستحقة الدفع في 

م، أنهت المجموعة أحكام وشروط إعادة هيكلة التسهيالت وبالتالي تم تمديد 2020يونيو  30 الفترة المنتهية في
 . م2021أجل االستحقاق حتى نوفمبر 

 
، وقعت المجموعة تسهيالت غير مضمونة وغير (هـ1438ذو القعدة   24الموافق )م  2017أغسطس  16بتاريخ   (و 

عتماد وخطابات ضمان من قبل مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات ا 200ممولة مع بنك محلي بمبلغ 
سبتمبر  17حتى  التسهيالت تجديدوالمنشأة محملة بتكاليف اقتراض حسب المعدالت التجارية وتم . المجموعة
م، 2020يونيو   30في .  تحمل التسهيالت تكاليف اقتراض بأسعار تجارية(.  م1444صفر   21الموافق )م  2022

 . ي لتسوية بعض المطلوبات القائمةمليون لاير سعود 150استخدمت المجموعة مبلغ  
 
، وقعت المجموعة تسهيالت غير مضمونة وغير (هـ1439ربيع الثاني  30الموافق )م 2018يناير  17بتاريخ  (ز

مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل  300ممولة مع بنك محلي بمبلغ 
. م2020يناير   31مليون لاير سعودي وتاريخ انتهاء صالحيتها في    209.8تم تجديد التسهيالت بمبلغ  . المجموعة

. مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة 138م، استخدمت المجموعة مبلغ 2020يونيو  30في 
 .م2020خالل الفترة، تم تمديد التسهيالت حتى أكتوبر 

 
بالتوقيع على تسهيالت غير ( م1440جمادى األولى  24الموافق )م 2019يناير  30قامت المجموعة بتاريخ  (ح

 3مليون لاير سعودي لغرض تمويل المتطلبات العامة الحالية للمرحلة  600مضمونة مع بنك محلي بمبلغ 
تحمل التسهيالت تكاليف اقتراض . م2020فبراير  27القرض كان مستحق السداد في . والتزامات مالية أخرى

ة، أنهت المجموعة أحكام وشروط إعادة هيكلة التسهيالت وبالتالي تم تمديد أجل خالل الفتر. بأسعار تجارية
 .سيتم ربط المدفوعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة. م2025االستحقاق حتى ديسمبر  

  
 م، أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وثانوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ 2018نوفمبر  15في  (ط

يتم سداد أصل المبلغ المستحق على دفعة واحدة . م2023نوفمبر  15مليون لاير سعودي بتاريخ استحقاق  503
 .الصكوك محملة بعمولة بأسعار تجارية. مستحقة في تاريخ االستحقاق

 
مليون لاير  46، أثبتت المجموعة خسائر تعديل بمبلغ 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  (ي

 . سعودي، مسجلة تحت تكاليف التمويل، نتيجة التسهيالت التي تم إعادة جدولتها خالل الفترة
 



 شركة جبل عمر للتطوير
 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
 بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 المطلوبات مقابل عقود اإليجار  .12

 
 :فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقد إيجار

    

 يونيو 30 
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31
 م2019

 (مراجعة)

   
 11.307.031 11.012.346 إجمالي مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي

 (4.685.900) (4.402.127) أعباء تمويلية
 6.610.219 6.621.131 
   

 (21.774) (19.549) الجزء المتداول: يخصم

 6.599.357 6.590.670 الجزء غير المتداول

 
 اإليرادات األخرى، بالصافي .13

 
لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 يونيو 30

 م2020
 (غير مراجعة)

لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 يونيو  30

 م 2019
 (غير مراجعة)

   
ربح القيمة العادلة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ( / خسارة)

 312.440 (90.890) (8راجع اإليضاح )الربح أو الخسارة 
إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
29.000 - 

إطفاء أرباح مؤجلة من موجودات بموجب عقد بيع وإعادة إيجار تمويلي 

 ((2( )أ) 6اإليضاح )

90.862 90.862 

 26.724 17.555 إيرادات أخرى، بالصافي

 46.527  430.026 

 
 األعباء التمويلية .14

لفترة الستة  

 أشهر المنتهية
 يونيو 30

 م 2020
 (غير مراجعة)

لفترة الستة 

 المنتهيةأشهر 
 يونيو  30

 م2019
 (غير مراجعة)

 276.478 277.725 عقود اإليجار التمويلي 

 59.356 156.326 قروض وسلف 
 434.051 335.834 

 
 (.11انظر اإليضاح )مليون لاير سعودي مثبتة خالل الفترة  46تتضمن القروض والسلف خسارة تعديل بمبلغ  (أ
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 الزكاة المستحقة .15

 
م 2019للسنوات ما قبل وحتى سنة "( الهيئة)"قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل 

هـ حتى 1427وعالوة على ذلك، أصدرت الهيئة الربوط الزكوية للسنوات من . وحصلت على شهادة زكاة مقيدة

تقدمت المجموعة باستئناف . مليون لاير سعودي  48.3هـ، وهو ما نتج عنه مطالبة بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  1433
 .لدى الهيئة فيما يتعلق بمطالبة الزكاة اإلضافية وتتوقع أن تكون النتيجة لصالحها

 
 األطراف ذات العالقة والشركات الشقيقة األخرى .16

 
لمعتمدة من قبل  في سياق نشاطها االعتيادي، تتعامل المجموعة مع األطراف ذات العالقة وفقا لألسعار والشروط ا

 .اإلدارة

 
 

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية الفترة
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية    

 م2019يونيو  30  م2020يونيو  30  طبيعة المعاملة طرف ذو عالقة

      
 أعباء إيجار تمويلي  -  العقاريصندوق اإلنماء مكة 

 إيرادات توزيعات أرباح - 
 270.000 

40.000 
 270.000 
- 

      

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

 1.876 
75 

 4.676 
62 

      
 -  8  أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة

      
 تبريد المنطقة المركزية شركة

 
 ((1( )أ) 6اإليضاح )مصروفات تبريد ومدفوعات عقود إيجار  - 
 %7رسم امتياز  - 

 35.415 
2.479 

 54.663 
3.207 

 

 :فيما يلي بيان باألرصدة الناتجة من المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

 المدرج تحت طرف ذو عالقة

 يونيو 30 
 م2020

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31 
 م2019

 (مراجعة)

      
 51.556   41.778  ذمم مدينة تجارية وأخرى صندوق اإلنماء مكة العقاري

      
 20.501  20.501  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى صندوق البالد مكة للضيافة

      

 55.159  28.909  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى المنطقة المركزيةتبريد 
      

 309.565  309.565  مطلوبات غير متداولة أخرى شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 
 
 
 

 



 شركة جبل عمر للتطوير
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 التقارير القطاعية .17

 
 أساس تصنيف القطاعات

تقدم هذه . قطاعاتها التشغيلية التي يتم التقرير عنهالدى المجموعة األقسام االستراتيجية الخمس التالية التي تمثل 

 .يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع.  أو خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل/األقسام منتجات و 
 

 
 العمليات القطاعات المقرر عنها

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

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

 يشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة عقارات للتطوير والبيع

 .إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحليتضمن أنشطة   عقارات تحت اإلنشاء

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

 
 (غير مراجعة)م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 

 تشغيل الفنادق

المراكز 
 التجارية

عقارات 
 للتطوير والبيع

عقارات تحت 
 اإلجمالي الشركة اإلنشاء

       

      
    :م2020يونيو  30بنود قائمة المركز المالي كما في  

 2.790.327 442.437 - 2.014.780 139.523 193.587 الموجودات المتداولة

 17.762.884 43.560 7.516.971 - - 10.202.353 الممتلكات والمعدات
 6.228.665 - 2.485.996 - 2.725.744 1.016.925 عقارات استثمارية

جميع الموجودات غير 
 2.091.940 2.091.940 - - - - المتداولة األخرى

 20.333.618 2.838.605 9.859.075 37.242 2.984.940 4.613.756 إجمالي المطلوبات
       

 :م2020يونيو  30قائمة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  180.781 - - 38.234 28.745 113.802 إيرادات من عمليات

( / الخسارة)إجمالي  
 (682.624) (347.751) - 4.736 (71.600) (268.009) الدخل الشامل
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 (تابع)التقارير القطاعية  .17
 

 (مراجعة)م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
 

 تشغيل الفنادق
المراكز 
 التجارية

عقارات 
 للتطوير والبيع

عقارات تحت  
 اإلجمالي الشركة اإلنشاء

       

      

    :م2019ديسمبر  31بنود قائمة المركز المالي كما في 
 3.171.532 804.583 -   2.014.937   104.280   247.732 موجودات متداولة
 17.630.023 56.891 7.255.504 - - 10.317.628 ممتلكات ومعدات
 6.192.633 -   2.423.597 - 2.739.626 1.029.410 عقارات استثمارية

جميع الموجودات غير المتداولة 
   2.156.709 2.156.709 - - - - األخرى
 19.927.728 2.854.015   9.352.897   34.801   3.021.439   4.664.576 المطلوباتإجمالي 

       

 م2019يونيو  30قائمة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 474.644 - - 62.788 66.405 345.451 إيرادات من عمليات

الدخل ( / الخسارة)إجمالي 
 31.610 148.978 - 30.514 (55.473) (92.409) الشامل

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .18

محرم  4تم الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
 .م2020أغسطس  23، الموافق هـ1442
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