جدول أعمال الجمعية العامة

1. Voting on the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31/12/2021

( )ﻣﺮﻓﻖ.م٢٠٢١/١٢/٣١ �اﻟﻤﻨﺘ� ف ي
�اﻟﻤﺎ
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم.١
ي
ي

(attached)
2. Voting on the Company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2021

 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎبﺎت ش.٢
( )ﻣﺮﻓﻖ.م٢٠٢١/١٢/٣١ �اﻟﻤﻨﺘ� ف ي
�اﻟﻤﺎ
اﻟ�ﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
ي
ي

(attached)
3. Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021 (attached

( )ﻣﺮﻓﻖ.م٢٠٢١/١٢/٣١ �اﻟﻤﻨﺘ� ف ي
�اﻟﻤﺎ
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم.٣
ي
ي

)
4. Voting on discharging the members of the Board of Directors for the fiscal year ending

.م٢٠٢١/١٢/٣١ � اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ض ي.٤

on 31/12/2021
5. Voting on appointment of the Company's external auditor from among the nominees
recommended by the Audit Committee, to review and audit the financial statements
for the Q3 for the fiscal year 2022 till Q1 for the fiscal year 2025 along with determining

ﺗﻌﻴن ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎبﺎت ش
يف
اﻟ�ﻛﺔ ﻣﻦ ي ف
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ي ف.٥
 وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ،اﻟﻤﺮﺷﺤن ﺑﻨﺎء ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺑن
وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺔ واﻟﺴﻨ��ﺔ ت
م ت٢٠٢٢ �ﻟﻠﻔ�ة ﻣﻦ اﻟ��ــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎ
ﺣى اﻟ��ــﻊ
ي
. وﺗﺤﺪ�ﺪ أﺗﻌﺎبﻪ،م٢٠٢٥ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

their fees.
6. Voting on the Board of Directors’ decision to appoint Mr. Hesham Abdulaziz Alzaid as
an (independent) member of the Board of Directors starting from the date of his
appointment on 18/5/2022 to complete the Board’s session until the end of the current

ين
 ﻫﺸﺎم ﻋبﺪ اﻟﻌ��ﺰ اﻟ��ﺪ – ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ – بﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة/ ﺑﺘﻌﻴن اﻷﺳﺘﺎذ
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.٦
�
ً
م ت٢٠٢٢/٥/١٨ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎر� ــﺦ
 ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻷﺳﺘﺎذ،م٢٠٢٤/٦/٢٩ وﺣى ﻧﻬﺎ�ﺔ دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﺑﺘﺎر� ــﺦ
(اﻟﺴ�ة اﻟﺬاﺗ�ﺔ
 )ﻣﺮﻓﻖ ي.ر�ﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﺷ�ﺪ

session on 29/6/2024 to succeed the previous member, Mr. / Rayan Saleh Alrasheed independent. (CV attached)
7. Voting on the Board of Directors’ decision to appoint Mr. Alma Saeed Almoter – a
member from outside the Board – as a member of the Audit Committee, starting from
3/28/2022 AD until the end of the current committee’s work period on 06/29/2024 AD,

�
ين
�ﻣﻄ� – ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ – ﻋﻀﻮا ض ي
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.٧
 أﻟﻤﻊ ﺳﻌ�ﺪ آل ي/ ﺑﺘﻌﻴن اﻷﺳﺘﺎذ
ت
ً
ت
وﺣى ﻧﻬﺎ�ﺔ ﻓ�ة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﺑﺘﺎر� ــﺦ
م٢٠٢٢/٣/٢٨ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
�
ت
يف
(اﻟﺴ�ة اﻟﺬاﺗ�ﺔ
و�ﺄي ﻫﺬا
 )ﻣﺮﻓﻖ ي.اﻟﺘﻌﻴن وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
 ي،م٢٠٢٤/٦/٢٩

and this appointment is in accordance with the work regulations of the Audit
Committee (CV attached)
8. Voting on amending the remuneration policy for the Board and it's committees
(attached)

( )ﻣﺮﻓﻖ. اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺳ�ﺎﺳﺔ ﻣكﺎﻓآت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ.٨

9. Voting on the payment of additional fees to the pervious external auditor PwC, in the
amount of $ 6,500 for the additional work that falls outside the previously agreed scope
of work to hiring experts to review recently issued real estate valuation reports.

اﻟﺨﺎر� اﻟﺴﺎﺑﻖ ش�ﻛﺔ ﺑﺮا�ﺲ ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛ��ﺮز بﻘ�ﻤﺔ
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� �ف أﺗﻌﺎب إﺿﺎﻓ�ﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎبﺎت.٩
ب ي
�
بﺨ�اء
 دوﻻر٦٥٠٠
و� ﻣﻘﺎبﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ب
أﻣ��� ﻣﻘﺎبﻞ أﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓ�ﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺴبﻘﺎ ي
ي
�
.ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎر�ﺮ ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﺆﺧﺮا

amount of SAR 915.000 for the additional work that falls outside the previously agreed

 أﻟﻒ ر�ﺎل٩١٥ اﻟﺤﺎ� ش�ﻛﺔ إر�ﺴﺖ و�ﻮﻧﻎ بﻘ�ﻤﺔ
�اﻟﺨﺎر
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� �ف أﺗﻌﺎب إﺿﺎﻓ�ﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎبﺎت.١٠
ي
ب ي
�
ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺎبﻞ أﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓ�ﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺴبﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻹ ت
ﻓ�اﺿ�ﺔ

scope of work to preparing hypothetical financial statements for Jabal Omar

تن
واﻻﻟ�اﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ بﺼﻨﺪوق اﻻﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﺴ��ﺔ ش�ﻛﺔ ﺟبﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄ��ﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق

Development Company's settlement of all rights and obligations related to the Alinma

.و�ﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼك وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق

10. Voting on the payment of additional fees to the current external auditor EY, in the

Fund and the issuance of shares for the benefit of the fund's unit owners.
11. Voting on the business and contracts concluded between the company and SABB Bank
and the Saudi National Bank, in which the Chairman of the Board, Mr. Saeed Alghamdi,
has an indirect interest, as he is the managing director of the Saudi National Bank. The
nature of the transaction is a restructuring of the terms of Islamic financing, as the total
value of The financing before the restructuring is 4.7 billion riyals and the total value of
the financing after the restructuring is 5.9 billion Saudi riyals, and the financing period
before the restructuring is 12 years from the signing of the agreement in May 2015,

ت
ﺑن ش
ت
اﻟى ﺗﻤﺖ ي ن
واﻟئ ﻟﺮﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ�ﻛﺔ و ﺑﻨﻚ ﺳﺎب واﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫ� اﻟﺴﻌﻮدي ي
ي
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد ي.١١
ﻏ� ش
اﻷﻫ� اﻟﺴﻌﻮدي
 بﺎﻋﺘبﺎرە اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ض ي� اﻟﺒﻨﻚ،ﻣبﺎ�ة ﻓﻴﻬﺎ
 ﺳﻌ�ﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي ﻣﺼﻠﺤﺔ ي/ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ
ي
إﺟﻤﺎ� ﻗ�ﻤﺔ اﻟﺘﻤ��ﻞ ﻗبﻞ إﻋﺎدة
 ﺣ�ﺚ أن،�اﻹﺳﻼ
� ﻋبﺎرة ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ ش�وط اﻟﺘﻤ��ﻞ
ي
ي
وﻃﺒ�ﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ي
 و ﻣﺪة اﻟﺘﻤ��ﻞ ﻗبﻞ، ﻣﻠ�ﺎر ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي٥٫٩ و�ﺟﻤﺎ� ﻗ�ﻤﺔ اﻟﺘﻤ��ﻞ بﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻬ�كﻠﺔ ﻫﻮ
 ﻣﻠ�ﺎر ر�ﺎل٤٫٧ اﻟﻬ�كﻠﺔ ﻫﻮ
ي
 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ٩  وﻣﺪة اﻟﺘﻤ��ﻞ بﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻬ�كﻠﺔ،م٢٠١٥  ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ف ي� ﻣﺎﻳﻮ١٢ �
إﻋﺎدة اﻟﻬ�كﻠﺔ ي
�
ف
 ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓ�ﺔ وﻓﻘﺎ ش٣ م ﻣﻊ ﺧ�ﺎر اﻟﺘﻤﺪ�ﺪ ﻟﻤﺪة٢٠٢١ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬ�كﻠﺔ � أ�ﺘ��ﺮ
 ﻋﻠﻤﺎ.ﻟ�وط ﻣﺤﺪدة
ي
( )ﻣﺮﻓﻖ.بﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ش�وط ﺗﻔﻀ�ﻠ�ﺔ

and the financing period after the restructuring is 9 years from the signing of the
restructuring agreement in October 2021 AD with an option to extend for an additional
3 years according to specific conditions. Note that there are no preferential conditions.
(Attached)
12. Voting on the business and contracts concluded between the Company and the
Ministry of Finance, in which the Board member Mr. Thalib Ali Alshamrani has an
indirect interest. The nature of the transaction is Conversion of SAR 1.5bn of the total
Existing Loan amount into a new Shariah-compliant subordinated perpetual instrument
(the “Perpetual”), in accordance to the terms agreed and Maturity extension of the
remaining SAR 1.5bn (the “Amended Loan”) to 31 March 2031, with bullet payment.
Note that there are no preferential conditions. (Attached)

ت
ن ش
ت
 ﺛﺎﻟﺐ/ واﻟي ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟى ﺗﻤﺖ يﺑن اﻟ�ﻛﺔ و وزارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ي
 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد ي.١٢
ف ف
ف
ﻏ� ش
� ﻋبﺎرة ﻋﻦ
 بﺎﻋﺘبﺎرە أﺣﺪ ﻛبﺎر،ﻣبﺎ�ة ﻓﻴﻬﺎ
ي
اي ﻣﺼﻠﺤﺔ ي
اﻟﺸﻤﺮ ي
 وﻃﺒ�ﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ي،اﻟﺘﻨﻔ�ﺬﻳن ي� وزارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ
ث
 ﺣ�ﺚ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ،اﻟﻤبﺎ� اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟبﺎﻟﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠ�ﺎرات ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
إﻋﺎدة ﻫ�كﻠﺔ اﻟﻘﺮض
ﻣبﻠﻎ ﻣﻠ�ﺎر وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﻣﻦ إﺟﻤﺎ� ﻣبﻠﻎ اﻟﻘﺮض إ� أداة ﻣﺎﻟ�ﺔ ﺛﺎﻧ��ﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ث
اﻟ��ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ
ي
�
ت
وﻓﻘﺎ ش
اﻟﻤﺘب� ﻣﻦ اﻟﻘﺮض واﻟبﺎﻟﻎ ﻣﻠ�ﺎر وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن
 و�ﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ،ﻟﻠ�وط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻏ� ﻣﺤﺪد
بﺄﺟﻞ ي
ي
�
( )ﻣﺮﻓﻖ. ﻋﻠﻤﺎ بﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ش�وط ﺗﻔﻀ�ﻠ�ﺔ.م ﺗﺪﻓﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة٢٠٣١/٣/٣١ �ر�ﺎل ﻟ�ﻜﻮن ﺗﺎر� ــﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ف ي

13. Vote on the participation of the Board of Directors’ member, Dr. Abdulraouf Mannaa,

 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ت.١٣
اﺷ�اك ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋبﺪ اﻟﺮؤوف ﻣﻨﺎع ف� ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎل ش
( )ﻣﺮﻓﻖ.اﻟ�ﻛﺔ
ي

in a competing activity to the company's business. (Attached)
14. Vote on the participation of the Board of Directors’ member, Mr. AbdulAziz Alrajhi, in

 اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ت.١٤
اﺷ�اك ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ ﻋبﺪ اﻟﻌ��ﺰ اﻟﺮاﺟ� ف� ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎل ش
( )ﻣﺮﻓﻖ.اﻟ�ﻛﺔ
ي ي

a competing activity to the company's business. (Attached)
15. Voting on the amendment of Article (8) of the company's articles of association related

( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ش٨)  اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻟﻤﺎدة.١٥
( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بـﺎﻻ�ﺘﺘﺎب ف ي� اﻷﺳﻬﻢ )ﻣﺮﻓﻖ،اﻟ�ﻛﺔ اﻷﺳﺎس

to the Subscription to shares (Attached)
16. Voting on the amendment of Article (13) of the company's articles of association related
to the Trading in Shares Owned by Awqaf (Attached)
17. Voting on the amendment of Article (30) of the company's articles of association related

( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ش١٣)  اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻟﻤﺎدة.١٦
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بـﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو،اﻟ�ﻛﺔ اﻷﺳﺎس
(اﻷر�ﻄﺔ )ﻣﺮﻓﻖ
( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ش٣٠)  اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻟﻤﺎدة.١٧
( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بـﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌ�ﺎت )ﻣﺮﻓﻖ،اﻟ�ﻛﺔ اﻷﺳﺎس

to the Call for Assemblies (Attached)
18. Voting on the amendment of Article (31) of the company's articles of association related

( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ش٣١)  اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻟﻤﺎدة.١٨
( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بـﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌ�ﺎت )ﻣﺮﻓﻖ،اﻟ�ﻛﺔ اﻷﺳﺎس

to the Assemblies Attendance Register (Attached)
19. Voting on the amendment of Article (39) of the company's articles of association related

( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ث٣٩)  اﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻟﻤﺎدة.١٩
( اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بـﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ )ﻣﺮﻓﻖ،اﻟ�ﻛﺔ اﻷﺳﺎس

to the Financial documents (Attached)
20. Voting on the amendment of Article (40) of the company's articles of association related
to the Distribution of in-kind dividends (Attached)
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تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الرأي المتحفظ
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـ شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة" أو "الشركة االم") وشركاتها التابعة
("المجموعة") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2021م ،وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة وقائم ة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة
بالقوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،باستثناء التأثيرات المحتملة لألمر المبين ضمن فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا ،فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر
بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2021م ،وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واالصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي المتحفظ
كما في  31ديسمبر  2021م ،تم اإلفصاح عن صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية (يشار إليها
مجتمعة بـ "الموجودات") في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة بمبلغ  19,369مليون لاير سعودي ومبلغ  5,024مليون لاير
سعودي على التوالي .ونظرا لالنخفاض الجوهري في النقد الناتج عن فنادق المجموعة والعمليات التجارية االخرى ،والتعطل في أعمال
التطوير للمشاريع العقارية للمجموعة بصفة أساسية بسبب انتشار جائحة كوفيد ،19-ووفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 36
"االنخفاض في قيمة الموجودات" ،نفذت إدارة المجموعة تقييما النخفاض القيمة على موجوداتها كما في  31ديسمبر 2021م من خالل
مقارنة القيم الدفترية للموجودات مع القيمة القابلة لالسترداد ،التي تمثل  -أيهما أعلى  -القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع والقيمة قيد
االستخدام .وبالتالي ،أشركت إدارة المجموعة مقيمين خارجيين لتحديد القيم العادلة للموجودات ،ونفذت تقييما داخليا لتحديد القيمة قيد
االستخدام .ونتيجة لتقييم إدارة المجموعة ،توصلت إلى انه ال توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض قيمة لموجوداتها كما في  31ديسمبر
2021م .قمنا بفحص واختبار االحكام واالفتراضات والتقدي رات الجوهرية التي استخدمتها إدارة المجموعة بما في ذلك تحديد منهجيات
التقييم المالئمة ،والحظنا ،في وجهة نظرنا ،أن القيم القابلة لالسترداد لبعض الموجودات التي تضمنت الممتلكات واآلالت والمعدات
والعقارات االستثمارية بصافي قيم دفترية بمبلغ  9,672مليون لاير سعودي ومبلغ  391مليون لاير سعودي على التوالي كما في 31
ديسمبر 2021م تم تحديدها بشكل اساسي باستخدام طريقة التكلفة ،علما بأنها طريقة تقييم مسموح بها وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة،
لكن غير مالئمة بالنظر إلى طبيعة واالستخدام الحالي والمتوقع للموجودات .كما الحظنا ان بعض االفتراضات الجوهرية المستخدمة في
احتساب القيمة قيد االستخدام لبعض الموجودات والقيم العادلة باستخدام طريقة الدخل لم تدعم بأساس معقول .وفي حال أن إدارة المجموعة
استخدمت منهجية تقييم تتالءم مع متطلبات اإلطار المحاسبي المطبق ،واالفتراضات المدعمة بشكل معقول ،لكانت قد تأثرت بعض
العناصر في القوائم المالية الموحدة المرفقة واإلفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري .لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية الموحدة.
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل
في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الواردة في تقريرنا .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك
وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،وقد وفينا أيضا بمسؤولياتنا األخالقية
االخرى وفقا لهذه القواعد .وفي اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء رأينا المتحفظ.
عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ االستمرارية
نلفت االنتباه إلى اإليضاح  1حول القوائم المالية الموحدة الذي يبين أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ
 2,280مليون لاير سعودي وأنه لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ  1,179مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2021م .وكما
هو مبين في اإليضاح  ،1تشير هذه األحداث والظروف إضافة ألمور أخرى كما هو مبين في اإليضاح  1إلى وجود حالة من عدم التيقن
الجوهري قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة .إن رأينا غير معدل بخصوص هذا األمر.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة(تتمة)
أمور المراجعة الرئيسة
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المهني ،لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة
للسنة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وفي سياق تكوين رأي المراجعة بهذا الصدد ،كما
أننا ال نقدم رأيا مستقال حول هذه األمور .إضافة إلى االمور الموضحة في قسم أساس الرأي المتحفظ ،حددنا أن االمور المبينة ادناه
أمور مراجعة رئيسية ويجب اإلبالغ عنها في مراجعتنا.
لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكورة في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا ،بما في ذلك ما يتعلق
بهذه األمور .وبناء عليه ،تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي صممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر التحريف الجوهري في القوائم
المالية الموحدة .توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أساسا
لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

المحاسبة عن مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تضمنت إجراءات المراجعة التي نفذناها ،من بين أمور
أخرى ،ما يلي:
("الهيئة")
كما في  31ديسمبر 2021م ،استلمت المجموعة ربوطا زكوية
من الهيئة للسنوات منذ تأسيس الشركة األم (أي 1427هـ) إلى
سنة 2020م حيث طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ  669مليون
لاير سعودي.
قدمت المجموعة اعتراضات ضد هذه الربوط التي أصدرتها الهيئة
واحتفظت بمخصص بمبلغ  274مليون لاير سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م .قامت المجموعة بإشراك استشاري زكاة
خارجي لتقييم وتحديد الزكاة المحتملة واالعتراف بمخصص بناء
على أفضل تقدير.
اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظرا لجوهرية المبالغ اإلضافية
التي طالبت بها الهيئة وتحديد مخصص الزكاة الذي يتضمن
تقديرات وأحكاما جوهرية من اإلدارة في احتساب الوعاء الزكوي
واألرباح الخاضعة للزكاة وفقا ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل
المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،والتي أيضا قد تخضع
لتفسيرات مختلفة .وقد يختلف المبلغ النهائي للربط اختالفا جوهريا
عن اإلقرارات واالعتراضات التي قدمتها المجموعة.
الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  4حول القوائم المالية الموحدة لمزيد
من التفاصيل حول السياسات المحاسبية الهامة ،واإليضاح 4-2
فيما يتعلق بالتقديرات واالحكام المحاسبية الهامة ،واإليضاح 21
فيما يتعلق باالفصاحات ذات الصلة.

◄

حصلنا على فهم إلجراءات اإلدارة في تقدير مدى كفاية
مخصص الزكاة للربوط القائمة.

◄ قمنا بإشراك خبراء الزكاة الداخليين التابعين لنا لتقييم مدى
مالئمة االفتراضات الرئيسية واالحكام المستخدمة من قبل
إدارة الشركة واستشاري الزكاة الخارجي الخاص
باإلدارة.
◄

◄

◄

قمنا بفحص الخطابات والمراسالت بين المجموعة والهيئة
لتحديد مبلغ الربوط اإلضافية التي طالبت بها الهيئة.
قمنا بالمشاركة في اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة
وإدارة المجموعة للحصول على آخر المستجدات في
االمور المتعلقة بالزكاة ونتائج التواصل مع اللجان ذات
العالقة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
قمنا أيضا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات العالقة في
القوائم المالية الموحدة المرفقة.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة(تتمة)
أمور المراجعة الرئيسة(تتمة)
أمر المراجعة الرئيسي
المحاسبة عن إعادة الهيكلة المالية

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أبرمت المجموعة تضمنت إجراءات المراجعة التي نفذناها ،من بين امور
اتفاقيتي إعادة هيكلة تتعلق بقرض اسالمي تجميعي وقرض من اخرى ،ما يلي:
وزارة المالية ،في  4اكتوبر 2021م ،و  14نوفمبر 2021م على
التوالي ،بقيمة لمبلغ القرض األساسي  4,7مليار لاير سعودي و ◄ 3فحصنا موافقة مجلس اإلدارة بخصوص إعادة هيكلة
القرض ،واتفاقيات إعادة هيكلة القروض بما في ذلك
مليار لاير سعودي ،على التوالي وعمولة مستحقة الدفع بمبلغ 79
الشروط وتتبعنا التعديالت الجوهرية المتعلقة ببنود
مليون لاير سعودي ومبلغ  439مليون لاير سعودي على التوالي
وشروط القروض.
بنسبة  % 65من اجمالي القروض واالقتراضات كما في 31
ديسمبر 2021م.
◄ قمنا بإشراك االخصائي الداخلي لدينا لتقييم المعالجة
المحاسبية التي قامت بها اإلدارة بناء على التقييم الذي
تضمنت إعادة هيكلة القرض تعديالت جوهرية على شروط القرض
تم استالمه من االستشاري الخارجي لإلدارة لتقييم مدى
مثل تمديد فترة االستحقاق للقروض القائمة وحدود ائتمان إضافية،
مالئمة االفتراضات واالحكام الهامة بما في ذلك
والتنازل عن العمولة المستحقة ،ورسملة العمولة لفترة محددة،
تقديرات معدالت السوق لقروض تجارية مماثلة
وإدراج فترة إمهال لبداية السداد ،وتعديل معدالت العمولة وتحويل
ومعدالت االنحاء للسايبور والتدفقات النقدية المتوقعة.
جزء محدد من القرض القائم إلى اداة تابعة دائمة.
◄ قمنا بتقييم مدى كفاءة وقدرات وموضوعية االستشاري
الخارجي لإلدارة.
تتضمن المحاسبة عن إعادة هيكلة هذه القروض تقديرات جوهرية
لإلدارة واحكاما بما في ذلك تقديرات معدالت السوق لقروض
تجارية مماثلة ومعدالت االنحاء للسايبور والتدفقات النقدية المتوقعة ◄ .قمنا بفحص ما إذا كانت التدفقات النقدية المتوقعة تتوافق
مع الشروط في اتفاقيات إعادة هيكلة القرض.
قامت المجموعة بإشراك استشاري خارجي حيث قام بتقييم المعالجة
المحاسبية إلعادة هيكلة القرض مما ادى إلى االعتراف بصافي ◄ حصلنا على تأكيدات بنكية لتأكيد بخصوص الشروط
مكسب نتيجة التعديالت بمبلغ  1,3مليار لاير سعودي في قائمة
المعدلة للقروض كما في  31ديسمبر 2021م.
الربح او الخسارة الموحدة.
◄ قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم
المالية الموحدة المرفقة.
اعتبرنا هذا امر مراجعة رئيسي نتيجة لتعقيد المعالجة المحاسبية في
إعادة هيكلة القرض ،واالحكام والتقديرات الجوهرية التي طبقتها
اإلدارة ،وحجم المكسب الناتج عن التعديالت المعترف بها في قائمة
الربح او الخسارة الموحدة .إضافة إلى أن إعادة هيكلة القرض هي
جزء من التدفقات النقدية المتوقعة لإلدارة لدعم افتراض االستمرارية
للمجموعة.
الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  4حول القوائم الموحدة المالية لمزيد
من التفاصيل حول السياسات المحاسبية الهامة ،واإليضاح  4-2فيما
يتعلق بالتقديرات واالحكام المحاسبية الهامة ،واإليضاح  15فيما
يتعلق بالتفاصيل الخاصة باالفصاحات ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة(تتمة)
أمر آخر
تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأيا غير معدل حول
تلك القوائم المالية في  7ابريل 2021م (الموافق  25شعبان 1442هـ).
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021م
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021م ،بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير
المراجعة الخاص بنا .إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي .يتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة
لسنة 2021م متاحا لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.
ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى ،كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بهذا
الخصوص.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون
متاحة ،وللقيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات
التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021م ،إذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه ،فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا
األمر للمكلفين بالحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الموحدة المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،ووفقا ألحكام نظام
الشركات والنظام األساسي للشركة االم ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية
موحدة خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية ،وعن
اإلفصاح ،بحسب ما هو مناسب ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية ،واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،ما لم تكن
هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش
أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا على أن
المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري
موجود .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر،
منفردة أو في مجم لها ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة(تتمة)
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)
وكجزء من المراجعة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني
ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة .كما نقوم بـ:
▪

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
استجابة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف أي
تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد
أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

▪

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في ظل الظروف القائمة،
وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.

▪

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي أعدتها
اإلدارة.

▪

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول
عليها ،ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذو عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على االستمرار
وفقا لمبدأ االستمرارية .وإ ذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات
ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فإنه يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد
تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية.

▪

تقييم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر
عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا بصورة عادلة.

▪ الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة،
إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة واالشراف عليها وتنفيذها .ونظل
وحدنا المسئولين عن رأي المراجعة.
ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة
للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء مراجعتنا.
كما اننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية ،وابالغهم بجميع
العالقات واألمور األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا ،ووسائل الحماية ذات العالقة ،حيثما يتطلب ذلك.

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021م
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معلومات الشركة

شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة" أو "الشركة االم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية
السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 63 /بتاريخ  18أكتوبر ( 2006الموافق  25رمضان  1427هـ) .أعلن القرار الوزاري رقم
 / 253ق بتاريخ  28أكتوبر ( 2007الموافق  16شوال  1428هـ) عن تأسيس الشركة .الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة بموجب
السجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  25نوفمبر ( 2007الموافق  15ذو القعدة  1428هـ).
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي وشركاتها التابعة ("المجموعة") في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للجانب الغربي من الحرم المكي
الشريف وتطويرها إلى قطع أراضي إلدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة .باإلضافة إلى القيام بالعمليات الالزمة إلنشاء
وصيانة وإدارة وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمنشآت التجارية ومساكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل الفنادق.

مبدأ االستمرارية
تستخدم المجموعة ال تمويل باالقتراض لتمويل تطوير كل مرحلة من مراحل المشروع .إال أن اإليرادات من الموجودات التشغيلية للمجموعة
غير كافية لتلبية متطلبات الخدمة وال سداد ديون المجموعة.
وعالوة على ذلك ،تفاقم هذ النقص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-والذي تم تصنيفه كجائحة في مارس 2020م .أدى
تفشي كوفيد 19-إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية .تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة
موجوداتها المتداولة بمبلغ  2,280مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 2,426 :مليون لاير سعودي) ولدى المجموعة خسائر متراكمة
تبلغ  1,179مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 2,128 :مليون لاير سعودي) كما في  31ديسمبر 2021م.
وبالتالي ،تعتمد المجموعة على النقد المولد من تمويل الديون وبيع بعض قطع األراضي للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ولمواصلة عملياتها
دون تقليص كبير .وتشير هذه األحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على االستمرار
في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية.
يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:
خالل سنة واحدة
في  31ديسمبر 2021م
القروض واالقتراضات
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين
في صندوق استثمار
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
التزامات عقود إيجار
المطلوبات غير المتداولة األخرى

**

بآالف الرياالت
السعودية

 2-1سنوات

بآالف الرياالت
السعودية

 5-2سنوات

بآالف الرياالت
السعودية

أكثر من  5سنوات

بآالف الرياالت
السعودية

المجموع

بآالف الرياالت
السعودية

1,398,958

1,801,557

1,935,187

5,724,645

10,860,347

812,398

812,398

1,218,596

5,801,087

8,644,479

1,539,867
3,407
62,239
─────────
3,816,869
═════════

11,683
437,595
─────────
3,063,233
═════════

186,717
─────────
3,340,500
═════════

903,189
─────────
12,428,921
═════════

1,539,867
15,090
1,589,740
─────────
22,649,523
═════════

بما انه تم توحيد صندوق مكة اإلنماء العقاري ("الصندوق") ونتيجة لتوحيد الصندوق .يستحق دفع التزام إلى حملة الوحدات المتبقين
للصندوق .تضمن االلتزام فائدة مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي بنسبة  % 9,6ومبلغ استرداد مستحق الدفع عند تصفية
الصندوق .رهنت المجموعة المرحلة األولى للصندوق للمقرض كضمان مقابل هذه المعاملة .الرجوع الى اإليضاح  6لمزيد من
التفاصيل .ونظرا الن مالكي الوحدات يستلمون عوائد ثابتة ومبلغ استرداد ثابت ،تمت المحاسبة عن االلتزام بالتكلفة المطفأة.

ال يترتب على التزامات المجموعة للمقرضين والبنوك تعهدات مالية باستثناء ما يلي (انظر اإليضاح :)15
•
•

تعهدات بخصوص قروض بمبلغ  70مليون لاير سعودي ومبلغ  636مليون لاير سعودي مدرجة ضمن المطلوبات المتداولة
على التوالي.
تعهدات بخصوص قرض تجميعي مع بنوك محلية بمبلغ  4,889مليون لاير سعودي مدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة.
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معلومات حول الشركة (تتمة)

مبدأ االستمرارية (تتمة)
وعند تقييم مدى مالئمة تطبيق مبدأ االستمرارية عند اعداد القوائم المالية الموحدة ،طورت إدارة المجموعة خطة لتمكين المجموعة من
تأدية التزاماتها حال استحقاقها واالستمرار في أعمالها دون تقليص كبير على أساس االستمرارية .تتكون الخطة من اخذ النتائج المحتملة
للسيولة والتدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة في االعتبار بشكل معقول على مدى  12شهرا من تاريخ الموافقة على القوائم المالية الموحدة.
تتضمن الخطة بشكل أسلس ما يلي:
 )1في  5أكتوبر 2021م ،أعلنت المجموعة عن اتفاقيتي إعادة هيكلة لتسهيل قرض بمبلغ  4,7مليار لاير سعودي بحد ائتماني إضافي
بمبلغ  1,2مليار لاير سعودي للسحب واجمالي تمويل بقيمة  5,9مليار لاير سعودي .قد تتطلب اتفاقية إعادة هيكلة القرض المجموعة
بيع المرحلة الخامسة .عينت المجموعة وسيط عقاري لبيع قطع األراضي التي تعود للمرحلة الخامسة .اجمالي مبلغ التسهيل غير
المسحوب في تاريخ التقرير المالي للفترة هو  1مليار لاير سعودي .النقد المتوقع تحقيقه من البيع سيتم استخدامه جزئيا لسداد القرض
بمبلغ  1,2مليار لاير سعودي .يتوقع تحقيق مبلغ  1,5مليار لاير سعودي خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
ستذهب االموال من التسهيل اإلضافي إلى اكمال المرحلة الثانية والرابعة من الخطة الرئيسية للمجموعة .تم أخذ القرض في االعتبار
ضمن محفظة االستحقاق وفقا لخطة اعادة هيكلة السداد.
 )2خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أعلنت المجموعة عن تسهيل إعادة هيكلة القرض من وزارة المالية حيث تضمن
التسهيل تعديالت جوهرية على شروط القرض مثل تمديد فترة االستحقاق للقروض القائمة والتنازل عن العمولة المستحقة ،ورسملة
العمولة لفترة محددة لبداية السداد ،وتعديل معدالت العمولة وتحويل جزء محدد من القرض القائم إلى اداة تابعة دائمة .تم اعتبار
التزام التمويل المعدل غير متداول في محفظة االستحقاق بينما لم يتم اعتبار األداة التابعة الدائمة في المستقبل المنظور.
دعمت وزارة المالية المجموعة بصفتها ضامن في اتفاقية التمويل الجديدة بمبلغ  1,6مليار لاير سعودي (إيضاح .)15
 )3كما تنوي المجموعة بيع قطع أراضي محددة في المرحلة السابعة وقطع أراضي تنتمي إلى المرحلة الخامسة (كما هو مذكور أعاله)
وتتوقع تحقيق تدفقات نقدية بإجمالي مبلغ  3,8مليار لاير سعودي خالل فترة  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أبرمت المجموعة اتفاقية مع مشترين لبيع قطعة أرضي في المرحلة الخامسة والسابعة
بمبلغ  1,347مليون لاير سعودي بتكلفة  227مليون لاير سعودي ( إيضاح ) 13
 )4خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أبرمت المجموعة ترتيب تمويل بمبلغ  1,6مليار لاير سعودي مع مقرض إلكمال
المرحلة الثالثة وسحبت مبلغ  547مليون لاير سعودي .بالنسبة للمبلغ المتبقي من التسهيل  1,053مليون لاير سعودي من اجمالي
مبلغ  929مليون لاير سعودي ،تم التخطيط على أن يكون متاحا خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 )5خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،حصلت المجموعة على موافقة من مقرض آخر لتدوير تسهيل قرض إلى  1مليار لاير
سعودي يستحق في  30نوفمبر 2021م إلى  23فبراير 2022م .تم تدوير تسهيل القرض في الماضي ،بالتالي ،فإن إدارة المجموعة
واثقة من أنه سيتم تدوير التسهيل مرة اخرى .سيتم عكس التدفقات التعاقدية من  5-1سنوات بخالف السنة الواحدة في جدول
االستحقاق أعاله.
 )6في  26سبتمبر 2021م ،وقعت المجموعة تسهيال معدال مع مقرض آخر وفقا لبنود اتفاقية التسهيل بزيادة من  0,6مليار لاير سعودي
إلى  1مليار لاير سعودي .يتوقع أن تتم السحوبات المتبقية بمبلغ  0,4مليار لاير سعودي خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز
المالي االولية الموجزة الموحدة .ويستحق سداد التسهيل خالل  18شهرا من اليوم االول للسحب.
 )7خالل السنة ،المجموعة في مرحلة متقدمة من المناقشات مع المقرض للحصول على تسهيل قرض جديد بمبلغ  225مليون لاير
سعودي ،والمجموعة على ثقة أن السحوبات ستكون متاحة للمبلغ المذكور خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 )8في  13سبتمبر 2021م ،أعل نت شركة جبل عمر للتطوير عن تقديم عرض غير ملزم لمدير صندوق االنماء مكة العقاري
("الصندوق") بتسوية كاملة للحقوق وااللتزامات فيما يتعلق بموجودات الصندوق .عرضت شركة جبل عمر للتطوير على حاملي
وحدات الصندوق ما مجموعه  193,068,966من األسهم الجديدة المملوكة حديثا للشركة مقابل:
 oتعتبر جميع التزامات السداد الخاصة بالمجموعة للصندوق  /حاملي الوحدات تم تسويتها بشكل نهائي.
 oيقوم الصندوق بتسليم الشركة جميع الحقوق الخاصة بموجودات الشركة
 oاإلفراج عن جميع الضمانات الممنوحة من شركة جبل عمر للتطوير للصندوق وإنهاؤها.
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معلومات حول الشركة (تتمة)

مبدأ االستمرارية (تتمة)
قامت الشركة بتعديل عرضها في  23ديسمبر 2021م بحيث يتوجب على الشركة اصدار عدد  225,134,162سهم جديد لحملة الوحدات
في الصندوق بدال من  193,068,966سهم.
والحقا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،استلمت الشركة بتاريخ  9يناير 2022م اشعارا من الصندوق يقوم بإبالغ الشركة بموجبه
بموافقة حملة الوحدات في الصندوق على المعاملة في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الوحدات .وبالتالي ،سيتم تسوية االلتزام مستحق
الدفع لحملة الوحدات من خالل اصدار الشركة ألسهم خاصة بها ،ولن يؤدي هذا االلتزام إلى تدفقات نقدية صادرة .إضافة إلى ذلك ،الحقا
لنهاية السنة في  2ابريل  2022م ،نفذت المجموعة اتفاقية مع مدير الصندوق لتسوية هذا االلتزام مقابل أسهم جيدة للشركة بعدد
 225,134,162سهم جديد .وفقا لشروط االتفاقية ،اعتبرت المجموعة هذه المعاملة ملزمة وغير قابلة لإللغاء.
وبناء على الخطة اعاله ،تشير التدفقات النقدية التقديرية للمجموعة لفترة االثني عشر شهرا من تاريخ التقرير الى تحقيق صافي تدفقات
نقدية موجبة .وعلى الرغم من وجود عدم تأكد جوهري ناتج عن كوفيد 19-وتأثيره على القيود على السفر إضافة إلى التنفيذ الناجح للخطة
والنتهاء من الخطة أعاله ،تعتقد اإلدارة انه من المالئم االستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية الن الخطة
أعاله عملت على تخفيض النقص الذي قد ينتج خالل  12شهرا القادمة.
لدى الشركة سجالت تجارية فرعية لمزاولة في أنشطة الضيافة وفقا لخطابات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية (الهيئة).
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة نتائج أنشطة التشغيل المتعلقة بالفنادق التالية إضافة إلى فروعها ذات السجالت التجارية
 40301098207 ،40301097883 ،4030291056و.1010465230
االسم

بداية التشغيل

أجنحة هيلتون مكة

4031077081

حياة ريجنسي

 22يونيو 2015م
(الموافق
 5رمضان 1436هـ)

4031087547

كونراد

 30يوليو 2016م
(الموافق  25شعبان
1437هـ)

4031091636

هيلتون للمؤتمرات
دبل تري من
هيلتون
ماريوت مكة

 22يونيو 2015م
(الموافق
 5رمضان 1436هـ)

 25مايو 2013م
(الموافق  15رجب
1434هـ)

أ ت م/
34/5887

 4مارس 2013م
(الموافق  22ربيع الثاني
1434هـ)

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

8957

 25مايو 2014م
(الموافق
 26رجب 1435هـ)

9347

 16مارس 2015م
(الموافق  25جمادى
االولى 1436هـ)

16474

 19يوليو 2016م
(الموافق
 14شوال 1437هـ)

1651

 14مايو 2018م
(الموافق  28شعبان
1439هـ)

أ ت م/
35/8332

 17مارس 2014م
(الموافق  16جمادى
االولى 1435هـ)

رقم السجل
التجاري

 1يوليو 2014م
(الموافق
 4رمضان 1435هـ)

 31مارس 2017م
(الموافق
 3رجب 1438هـ)
 1أغسطس 2019م
(الموافق
 29ذو القعدة 1440هـ)

تاريخ التسجيل

رقم خطاب
الهيئة العامة
للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار

4031097174

4031214815

4031085088

 29ابريل 2015م
(الموافق  10رجب
1436هـ)
 10أغسطس 2016م
(الموافق  07ذو القعدة
1437هـ)
 15مايو 2018م
(الموافق  29شعبان
1439هـ)
 7مايو 2014م
(الموافق
 8رجب 1435هـ)

إضافة إلى الفنادق العاملة أعاله ،لدى الشركة فندقين إضافيين بموجب سجالت تجارية رقم  4031215100ورقم  4031247845على
التوالي إال أن هذين الفندقين لم يباشرا عملياتهما بعد.
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معلومات حول الشركة (تتمة)

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بــ "المجموعة’" :ال يوجد لدى الشركة
الشركات التابعة التالية كما في  31ديسمبر 2021م .تأسست المجموعة في المملكة العربية السعودية باستثناء شركة جبل عمر للصكوك
المحدودة التي تأسست في جزيرة كايمان .بالنسبة لصندوق اإلنماء مكة العقاري ،يتكون رأسمال الشركات التابعة المتبقية فقط من اسهم
عادية محتفظ بها بواسطة المجموعة ،ويتم االحتفاظ بحصص الملكية بالتساوي وفقا لحقوق التصويت بواسطة المجموعة.

%100

 31ديسمبر

%100

 31ديسمبر

خدمات عقارية

%90

 31ديسمبر

خدمات ضيافة

 31ديسمبر

خدمات لوجستية
خدمات تسويق
استثمار في مرافق
البنية التحتية

اسم الشركة التابعة

رقم السجل

شركة شامخات
لالستثمار والتطوير

4030594602

 9أكتوبر 2017م الموافق 19
محرم 1439هـ

شركة ساحات إلدارة
المرافق (" ساحات")

4031210499

 22أكتوبر 2017م الموافق
 2صفر 1439هـ

شركة وارفات للضيافة

4030298569

 1يناير 2018م الموافق 14
ربيع الثاني 1439هـ

شركة اشراقات
للخدمات اللوجستية

4030303509

 6مايو 2018م الموافق 21
شعبان 1439هـ

%100

شركة عاليات للتسويق

4030326220

 5مارس 2019م الموافق 27
جمادى اآلخرة 1440هـ

%100

 31ديسمبر

شركة راسيات

 8 4031051838أغسطس 2017م الموافق 15
ذو القعدة 1438هـ

%100

 31ديسمبر

صندوق
العقاري

اإلنماء

شركة جبل عمر
للصكوك المحدودة

-2

مكة

تاريخ السجل

حصة الملكية

للسنة المنتهية
في

خطاب هيئة
السوق المالية
رقم /4432/7
3/5

 22أغسطس 2017م
الموافق
 30ذو القعدة
1438هـ

334209

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

األنشطة الرئيسية
خدمات االستثمار
والتطوير في القطاع
العقاري

%16.42

 31ديسمبر

االستحواذ على عدد من
المولدة لإليرادات من
العقارية
الموجودات
التي تقع ضمن المرحلة
االولى من مشروع جبل
عمر بجانب المسجد
الحرام في مكة المكرمة.

%100

 31ديسمبر

اصدار صكوك

أساس اإلعداد وبيان االلتزام

 1-2أساس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي باستثناء البنود التالية المقاسة كما يلي:
أساس القياس

البنود

القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة
االئتمان المتوقعة
القيمة العادلة

مخصصات منافع نهاية الخدمة للموظفين
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة .ولكل شركة من الشركات التابعة،
تقرر المجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي تقاس باستخدام العملة الوظيفية .تم تقريب كافة
المبالغ إلى أقرب ألف لاير سعودي ،مالم يرد خالف ذلك.
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أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)

 2-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها جميعا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
في المملكة العربية السعودية").
اختارت المجموعة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر منفردة وعرض مصروفاتها بحسب الوظيفة.
 3-2أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة االم والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر 2021م .تتحقق السيطرة عندما
تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة في
التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها .وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر
فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
•
•
•

نفوذ على الشــركة المســتثمر بها (مثل :حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشــاطات ذات الصــلة بالشــركة
المستثمر بها).
التعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من
األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة
بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
•
•
•

الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول المجموعة على
السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة .تدرج موجودات
ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا من تاريخ انتقال
السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة على الشركة التابعة.
يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من الدخل الشامل اآلخر على حملة حقوق الملكية في المجموعة والحصص غير المسيطرة،
حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .وعند اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم
المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات
وحقوق الملكية واإليرادات والمصر وفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة
على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية
ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم االعتراف باالستثمار المحتفظ به بالقيمة
العادلة.
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة ،واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب عن عدم التأكد من
هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات
المستقبلية.
تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة إلى المخاطر وعدم التقين ما يلي:
اإلفصاح عن تحليل الحساسية (اإليضاحات  5و 6و)17
•
إدارة مخاطر األدوات المالية (اإليضاح )30
•
إدارة رأس المال (اإليضاح )30
•
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أساس اإلعداد وبيان االلتزام(تتمة)

 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
األحكام
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم
المالية الموحدة:

تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإلنهاء – المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء بالنسبة للعقد ،مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد فيما إذا كانت
المجموعة متيقنة بممارسة خيار التمديد ،أو أي فترات تتضمن خيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت المجموعة متيقنة بأنها لن تمارس
خيار انهاء العقد بصورة معقولة.
لدى المجموعة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واالنهاء .تقوم المجموعة بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيقنة بشكل
معقول من ممارسة خيار التجديد من عدمه أو إلغاء العقد .وبالتالي فالمجموعة تأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات العالقة التي من شأنها
خلق حافز اقتصادي لممارسة إما خيار التجديد أو اإللغاء  .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة
وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرت ها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء
(على سبيل المثال ،إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم حسب الطلب لألصل المستأجر).

االعتراف باإليرادات من الوحدات السكنية
تمارس المجموعة أحكامها في تحديد ما إذا كان التزام (التزامات) األداء المتضـــمنة في العقود لبيع عقارات للتطوير والبيع قد تم الوفاء
بها في نقطة زمنية معينة أو بمرور الوقت .يتضمن ذلك دراسة متأنية للشروط ذات الصلة في كل اتفاقية بيع لتقييم ما إذا كان:
•
•
•

أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت المجموعة باألداء
أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل (على سبيل المثال األعمال قيد التنفيذ) يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل
أو تحسينه
ال يؤدي أداء المجموعة إلى إن شاء أصل ذات استخدام بديل لدى المجموعة ،وأن المجموعة لها حق واجب النفاذ في استالم قيمة
األداء المكتمل حتى تاريخه

عندما تحقق أحد او أكثر من المعايير ،تعترف المجموعة باإليرادات مع مرور الوقت.

تحديد أسعار المعامالت:
يتعين على المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكافة العقود المبرمة مع العمالء .وعند عمل مثل هذه االحكام ،تقوم المجموعة بتقييم
وتقدير تأثير أي مقابل متغير في العقد بسبب الخصومات والغرامات و االعتبارات غير النقدية و العوائد المضمونة
إضافة إلى سعر البيع ،يتضمن عقد البيع مقابال متغيرا على شكل غرامات تأخير حيث يتوجب على المجموعة دفعها في حال عدم تسليم
الوحدات في الوقت المحدد وفقا لشروط وبنود العقد .يتم تعديل غرامة التأخير هذه مقابل اإليرادات .وبهذا الخصوص ،تقوم المجموعة
بعمل حكم جوهري في حال عدم قدرتها على تسليم الوحدات في الوقت حيت تم تقدير غرامة التأخير باستخدام القيمة المتوقعة .وعند تقييم
مبلغ غرامات التأخير الذي يجب االعتراف به في تاريخ التقرير المالي ،أصدرت اإلدارة حكما فيه يتعلق بزمن متى ستكون الوحدات
متاحة لالستعداد التشغيلي للمشتري وبالتالي لن تكون ملزمة يهذه الدفعات.

تخصيص تكلفة األرض واالنشاء وموجودات البنية التحتية إلى ممتلكات تشغيلية
تمارس المجموعة حكمها في تحديد أساس معقول لتخصيص تكلفة االرض وموجودات البنية التحتية إلى ممتلكات تشغيلية لغرض تقييم
انخفاض القيمة .يتضمن هذا االخذ في االعتبار العوامل مثل طبيعة بنود موجودات البنية التحتية المغطاة ومناطق البناء وقيم سوقية
محددة.

تقييم الترتيبات المشتركة
توصـلت المجموعة إلى أن االسـتثمار في شـركة تبريد المنطقة المركزية هو مشـروع مشـترك .تمارس المجموعة حكما في تقييمها
للترتيبات المشـتركة وما إذا كان ينبغي تصـنيف اسـتثمار المجموعة في هذه الترتيبات كعملية مشـتركة أو مشـروع مشـترك .عند ممارسـة
هذه الحكم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت الشـركة المســتثمر فيها منشــأة قانونية منفصــلة وما إذا كانت شــروط الترتيب
التعاقدي بين أطراف الترتيب المشــترك تحدد أن لألطراف حقوق في موجودات والتزامات مقابل المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب .تنظر
المجموعة ما إذا كان الترتيب ينشـئ تخصـيصـا لإليرادات والمصـروفات على أسـاس األداء ذو الصـلة لكل طرف في الترتيب المشترك،
وما إذا قام أطراف الترتيب المشترك بتقديم أي ضمانات للحقوق وااللتزامات كمشروعات مشتركة ألطراف المشروع المشترك.
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تقييم الترتيبات المشتركة (تتمة)
صنفت المجموعة حصصها في المشاريع المشتركة وفقأ للمعيار الدولي للتقرير المالي  :11المشاريع المشتركة  -بعد أخذ كل من هيكل
وشكل الترتيب ،والشروط المتفق عليها في الترتيب التعاقدي ،وحقوق المجموعة والتزاماتها الناتجة عن الترتيب .ونتيجة لذلك ،قامت
بالمحاسبة عن استثماراتها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

مبدأ االستمرارية
تمارس المجموعة حكما في تقييم قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح (.)1

تحديد زمن اثبات المكسب من بيع الموجودات غير المتداولة
قيمت المجموعة زمن إثبات اإليرادات من بيع الموجودات غير المتداولة بناء على تحليل دقيق للحقوق وااللتزامات بموجب شروط العقد
و االستشارات القانونية من االستشاريين الخارجيين للمجموعة في عدة مجاالت قضائية.
توصلت المجموعة بشكل عام أن العقود التي تتعلق ببيع كام ل الموجودات غير الملموسة معترف بها في نقطة من الزمن عند نقل السيطرة.
وفيما يتعلق بالتبادل غير المشروط للعقود ،يتوقع انتقال السيطرة إلى العميل مع الملكية القانونية .وفيما يتعلق بالتبادل المشروط ،يتوقع
أن يحصل هذا حال استيفاء جميع الشروط الهامة.

تصنيف الممتلكات العقارية
تمارس المجموعة حكما في تصنيف العقارات كممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية أو عقارات للتطوير والبيع .تأخذ المجموعة
معايير االثبات وفقا لمعيار المحاسبة ذات الصلة الداعم مع نية اإلدارة والخطة الفعالة .تعتبر الفنادق مأهولة من المالك ومحتفظ بها
لالستخدام لتقديم خدمات بينما تصنف المراكز التجارية كعقارات استثمارية ألنه محتفظ بها لتأجير اآلخرين .إن العقارات للتطوير هي
العقارات التي يتم تطويرها بهدف البيع .تنشأ العقارات للتطوير التابعة للمجموعة عندما تشتري المجموعة الممتلكات بنية بيعها.
الزكاة
يتضمن تحديد مخصص الزكاة حكما جوهريا من اإلدارة ينطوي على احتساب الوعاء الزكوي والربح الخاضع للزكاة وفقا ألنظمة الزكاة
وضريبة الدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تخضع للعديد من التفسيرات .قد يختلف المبلغ النهائي للربط الزكوي جوهريا
عن اإلقرارات واالعتراضات التي قدمتها المجموعة .عند تحديد المبلغ مستحق الدفع إلى الهيئة ،طبقت المجموعة حكمها وتفسيرها
لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند احتساب الزكاة.
التقديرات واالفتراضات
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،
والتي لها تأثي ر جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .قامت
المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة.
يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها .يتم تضمين المعلومات بشأن االفتراضات وعدم التيقن الجوهري في المجاالت
التالية:

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم عما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة لجميع الموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي .يتم
اجراء اختبار للموجودات غير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيمة
الدفترية .ومن اجل تحديد القيمة القابلة لالسترداد ،تستخدم المجموعة القيمة العادلة باستخدام طريقة السوق والقيمة قيد االستخدام.
خالل السنة الحالية ،تم تحديد وجود مؤشرات على االنخفاض في القيمة وتم تنفيذ تقييم مفصل النخفاض القيمة .لمزيد من التفاصيل،
الرجاء الرجوع إلى االيضاح  5وااليضاح  6بخصوص اختبار انخفاض القيمة .يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل
أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى .يتم
احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل
لموجودات مماث لة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية الستبعاد األصل .يتم احتساب القيمة قيد االستعمال
على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال
تشمل أنشطة إعادة الهيكل ة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة
المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية
المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء .تتعلق هذه التقديرات كثيرا
بالشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى التي ليس لها عمر إنتاجي محدد و المعترف بها من قبل المجموعة .إن االفتراضات األساسية
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية المختلفة ،بما في ذلك تحليل الحساسية ،تم اإلفصاح عنها وتوضيحها في
اإليضاحين  5و.6
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األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية الممتلكات واآلالت للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملوسة والعقارات االستثمارية
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات الخاصة بها ألغراض حساب االستهالك واإلطفاء .يتم تحديد هذه
التقديرات بعد األخذ في االستخدام المتوقع لألصول و تآكلها المادي والتقادم الفني  .تقوم اإلدارة دوريا بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة
المتبقية وطريقة االستهالك وطريقة االطفاء للتأكد بأن طريقة وفترة االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه
الموجودات.

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للممتلكات للتطوير والبيع
تظهر الممتلكات للتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة للتحقق ،أيهما أقل .صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري ضمن دورة
األعمال العادية ناقصا التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف التقديرية إلتمام البيع.
يتم تقييم القيمة القابلة للتحقق من خالل الرجوع إلى ظروف السوق والطريقة المستقبلية المخططة لالستبعاد والقيمة القابلة لالسترداد
للممتلكات في تاريخ التقرير المالي وفقا للطريقة المخططة لالستبعاد .ويتم تقييم القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخليا من قبل المجموعة
في ضوء معامالت السوق األخيرة.
يتم تقدير سعر بيع قطعة األرض من خالل الرجوع إلى اسعار السوق في تاريخ التقرير المالي لممتلكات مماثلة بعد تعديل الفروقات في
الموقع والحجم ووضع التطوير والجودة .يتم خصم التكاليف المقدرة إلتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى القيمة القابلة للتحقق.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى
تستخدم المجموعة مصفوفة ال مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود .يتم تحديد نسب
المخصص بناء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث المنطقة الجغرافية
ونوع المنتج ونوع العميل والسعر والتغطية بخطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان).
يتطلب تحديد خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى من المجموعة ان تأخذ في االعتبار تقديرات معينة
للعوامل المستقبلية عند احتساب احتمالية التعثر في السداد .وقد تختلف هذه التقديرات عن الظروف الفعلية.
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة
لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي إجمالي
الناتج المحلي) على مدى السنة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع التصنيع ،فإنه يتم تعديل معدالت
التعثر السابقة .وبتاريخ كل تقرير مالي ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات
المستقبلية.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى
حددت المجموعة معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي االكثر ارتباطا بالعامل االقتصادي الكلي للمعلومات المستقبلية انها قد تؤثر على
مخاطر االئتمان للعمالء وبالتالي تعديل الخسارة التاريخية بناء على التغيرات المتوقعة لهذا العامل باستخدام سيناريوهات مختلفة .إن تقييم
الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري .إن مبلغ
خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة
بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل .وقد تم اإلفصاح عن المعلومات
المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود الخاصة بالمجموعة في اإليضاح .12

منافع نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري إجراء العديد
من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب في
المستقبل ومعدل الوفيات وحركة الموظفين (أي حركة التوظيف/انهاء الخدمات/االستقاالت)  .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم
وطبيعتها طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات
في نهاية كل سنة .إن المعيار األكثر حساسية هو معدل الخصم وزيادة الرواتب المستقبلية .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة
في االعتبار أن عوائد السوق تستند إلى سندات الشركات  /الحكومية عالية الجودة .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم
المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف .يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور
في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقا للتغيرات الديموغرافية .تم تقديم تفاصيل إضافية حول
التزامات منافع الموظفين في إيضاح (.)17
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أساس اإلعداد وبيان االلتزام(تتمة)

 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المتداولة
في أسواق نشطة ،يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ المدخالت لهذه الطرق
من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن ذلك ،وعندما ال يكون ذلك مجديا ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.
تشتمل األحكام على اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات
المتعلقة بهذه األحكام على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية .لمزيد من المعلومات انظر اإليضاح (.)1-30

الربوط الزكوية
كما هو مبين في اإليضاح  21بخصوص الزكاة مستحقة الدفع ،استلمت المجموعة ربطا زكويا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لسنة
1427هـ2020م بمبلغ  669مليون لاير سعودي تقريبا وسجلت زكاة مستحقة الدفع بناء على الربط المستلم بقيمة  274مليون لاير
سعودي .تقدمت المجموعة باعتراض على هذه الربوط القائمة.
-3

التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

 1-3المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة وطرق االحتساب المتبعة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة ،فيما عدا البنود التي تم االفصاح
أدناه.
هناك العديد من التعديالت على المعايير الجديدة والتفسيرات التي تسري ألول مرة في عام  ،2021لكنها ال تنطبق على القوائم الموحدة
المالية للمجموعة وليس لها أثر جوهري عليها .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت
ولكن لم تدخل حيز التنفيذ .انظر ايضاح 2-3
إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار
الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ()16
تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخاطر
تقريبا .تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية:
 )1طريقة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية او تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة والتعامل معها كتغييرات على سعر
الفائدة المتغير ،وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.
 )2بعمل التعديالت المطلوبة وفقا لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية.
 )3اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر كتحوط لعنصر
التحوط.
لم يكن لهذه التعد يالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .تنوي المجموعة استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية
حال دخولها حيز التنفيذ.
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19-بعد  30يونيو 2021م والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16
في  28مايو 2020م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد  - 19-تعديل على المعيار الدولي للتقرير
المالي (" )16عقود اإليجار" .وقدمت التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16بشأن محاسبة
تعديل عقود اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد  .19-كوسيلة عملية مساعدة ،يمكن ان يختار المستأجر عدم
تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 19-من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار .يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة
عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد  19-المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي ( ،)16في حال لم يكن التغيير تعديال في عقد اإليجار.
كان يتوجب تطبيق التعديل حتى  30يونيو 2021م لكن نتيجة استمرار تأثير جائحة كوفيد ،19-في  31مارس 2021م ،قام مجلس معايير
المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الطريقة المساعدة حتى  30يونيو 2022م .ينطبق التعديل على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1
أبريل  2021او بعد هذا التاريخ .مع ذلك ،لم تستلم المجموعة أي امتيازات تتعلق بـ كوفيد19-ن لكنها تنوي تطبيق الطريقة المساعدة
في حال دخلت حيز التنفيذ ضمن فترة السماح في التطبيق.
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التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات (تتمة)

 2-3المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد
تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ ،حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للمجموعة
كما هو مبين ادناه والتي يتوقع ان يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة .تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات
الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
في يناير 2020م ،أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي  1لتحديد
متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة .توضح التعديالت:
• ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية
• أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي.
• وان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتمالية ان تمارس المنشأة حق التأجيل.
• وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية وان شروط االلتزام
لن تؤثر على التصنيف.
تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  1يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي .مع
ذلك ،في نوفمبر 2021م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة تضمنت اقتراحا لتأجيل تاريخ السريان ليس الكثر من  1يناير
2024م.
اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  -تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3
في مايو 2020م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - 3تجميع األعمال  -اإلشارة إلى
مفهوم اإلطار العام .الغرض من التعديالت هو استبدال اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في 1989م،
مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس 2018م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري.
كما أضاف المجلس أيضا استثناء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي  3لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين"
المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي  37أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم
" 21الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.
في نفس الوقت ،قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بخصوص الموجودات المحتملة التي لن
تتأثر عند استبدال اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية.
تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  1يناير 2022م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي .ليس
من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المرجو -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
في مايو 2020م ،أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة الممتلكات واآلالت والمعدات – عائدات قبل االستخدام المنشود والذي يمنع
المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  ،واي عائدات من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك
األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة .وبدال من ذلك ،تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل
هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح او الخسارة.
تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  1يناير 2022م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل .ليس من
المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
العقود المتوقع خسارتها  -تكلفة استيفاء العقد  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
في مايو 2020م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد أي التكاليف التي تحتاج
المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد مرهقا أو أنه يؤدي إلى خسائر .تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة" .تتضمن التكاليف
التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كال من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد .ال تتعلق
المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديالت على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م .ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود
التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي ا لتي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة .ليس من المتوقع أن يكون
للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
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التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات (تتمة)

 2-3المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية  -فحص نسبة  %10المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية
كجزء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية
للتقرير المالي ،أصدر المجلس تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند
تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي .تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم
المدفوعة او المستلمة بين المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.
تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية التي تقوم المنشأة
فيها بتطبيق هذه التعديالت.
تطبق هذه التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م ،مع السماح بالتطبيق المبكر لها .تقوم المجموعة
بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة
فيها بتطبيق هذه التعديالت .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
تعريف التقديرات المحاسبية– تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8
في شهر فبراير 2021م  ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  8حيث يقدم تعريفا لـ "التقديرات
المحاسبية " .يوضح التعديل التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء .كما
يوضح كيفية استخدام المنشآت ألساليب التقييم والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.
تسري التعديالت على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير 2023م او بعد هذا التاريخ وتنطبق على التغيرات في السياسات
المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة .التطبيق المبكر مسموح لطالما تم االفصاح عن هذه
الحقيقة .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي  -بيان التطبيق 2
في فبراير  2021م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي والمعيار الدولي للتقرير المالي  -بيان
التطبيق " 2عمل االحكام الهامة" التي تقدم توجيهات وأمثلة للمنشآت حول األحكام الهامة في اإلفصاحات الخاصة بالسياسات المحاسبية.
تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على توفير إفصاحات السياسة المحاسبية التي تكون أكثر فائدة من خالل استبدال متطلبات المنشآت
باإلفصاح عن سياستها المحاسبية " الهامة " بمتطلب اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية المادية واضافه إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت
لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي  -بيان التطبيق 2
تنطبق تعديالت معيار المحاسبة الدولي  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق
المبكر .وبما أن التعديالت على بيان التطبيق  2تقدم توجيهات غير الزامية في تطبيق تعريف الجوهرية على معلومات السياسات المحاسبية،
فإن تاريخ دخولها حيز التنفيذ غير الزامي.
تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد التأثير على االفصاحات في السياسات المحاسبية للمجموعة .ليس من المتوقع أن يكون
للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة ادناه بشكل دائم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير
أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
 1-4تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول

الموجودات
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية.
• االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة،
• عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية ،أو
• كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا على األقل
من تاريخ التقرير المالي.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

المطلوبات
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.
• عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية ،أو
• عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير المالي.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
 2-4االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما .يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات
والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقا في
صافي موجودات المشروع المشترك .تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على ترتيب ما ،وتتواجد فقط عندما
يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع.
إن األمور المتخذة في االعتبار لتحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات
التابعة .تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك وفقا لطريقة حقوق الملكية.
وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة .تعدل القيمة الدفترية
لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ
االستحواذ .تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال يتم اختبارها للتأكد من وجود
انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة في نتائج عملي ات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .يتم إظهار أي تغير في الدخل
الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .إضافة إلى ذلك ،في حالة اثبات أي تغير مباشرة
ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بإثبا ت حصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق ذلك ،في قائمة
التغيرات في حقوق الملكية .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة والمشروع
المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في صدر قائمة الربح أو الخسارة خارج ربح
العمليات ،ويمثل الربح أو الخسارة بعد الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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 2-4االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة(تتمة)
تعد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،بتم عمل تعديالت لموائمة
السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا ضروريا االعتراف
بخسارة االنخفاض في قيمة استثماراتها في الشركة الز ميلة والمشروع المشترك .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحديد
فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك .وعند وجود مثل هذا
الدليل ،تقوم المجموعة ب احتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته
الدفترية ،وإثبات الخسارة كـ "حصة في ربح مشروع مشترك" في قائمة الربح أو الخسارة .
وعند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار
المحتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة
المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.
يتم اختبار القيمة الدفترية لالستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية لتحديد االنخفاض في القيمة وفقا للسياسة المبينة في اإليضاح
.7
 3-4العمالت األجنبية

المعامالت واألرصدة
تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا عن طريق المجموعة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ المعاملة األولى
المؤهلة لالعتراف .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة
في تاريخ التقرير المالي.
تدرج جميع الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية .يتم
ت حويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،أن فروقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل
اآلخر أو الربح أو الخسارة ،يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة ،على التوالي).
عند تحديد أسعار التحويل الفورية ا لمستخدمة عند اإلثبات أألولي لألصل ذو العالقة أو المصاريف أو الدخل (او جزء منه) عند التوقف
عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالعوض المدفوع مقدما ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي قامت
فيه الشركة في األصل بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة من العوض المدفوع مقدما.
وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدما ،تقوم المجموعة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استالم أو سداد العوض.
 4-4الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس
يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات كموجودات وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للممتلكات
الممتلكات واآلالت والمعدات إلى المجموعة ،ويمكن قياس تكلفة الموجودات بشكل موثوق به .يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات
وقياسها في األصل بالتكلفة .تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للعوض المقدم للحصول على األصل (صافي الخصومات والتخفيضات)
وأي تكاليف متعلقة بصورة مباشرة مثل تكلفة إعداد الموقع ،والتسليم ،وتكاليف التركيب ،واألتعاب المهنية ذات العالقة ،والتكلفة المقدرة
لتفكي ك األصل وإزالته ،وإعادة الموقع إلى حالته (وذلك بالقدر الذي يتم فيه إثبات هذه التكلفة كمخصص).
وعندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت الممتلكات والمعدات هامة من حيث التكلفة مقارنة بإجمالي تكلفة البند ،وإذا كان مطلوبا استبدال
مثل هذه األجزاء التي لها عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ،فإن المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء كموجودات بصورة مستقلة
واستهالكها وفقا لذلك.
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 4-4الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

االعتراف والقياس (تتمة)
قامت المجموعة بتطبيق طريقة التكلفة لقياس فئة الممتلكات واآلالت والمعدات بأكملها .وبعد إثباته كأصل ،يقيد أي بند من بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة إن وجدت.

التكاليف الالحقة
يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند ممتلكات وأثاث ومعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية
المستقبلية الكامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق .ال يتم االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل .يتم تسجيل
تكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.

االستهالك
يمثل االستهالك التخصيص المحدد لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري .تمثل القيمة القابلة لالستهالك تكلفة
األصل أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا قيمته المتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من
الممتلكات واآلالت والمعدات .األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لفترات المقارنة الحالية:
عدد السنوات
85
30
85 – 10
12 - 10
85 – 20
8-4

مباني
نظام تبريد المنطقة المركزية
معدات
أثاث وتجهيزات
موجودات البنية التحتية
موجودات أخرى

تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية على األقل مرة سنويا ،ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مستقبلي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا إلى القيمة القابل ة لالسترداد له في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة له.
يتم التوقف عن اثبات الممتلكات واآلالت والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو
االستبعاد .يتم تحديد مكاسب وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية .وتدرج ضمن قائمة الربح او الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة تحت "إيرادات اخرى" بالصافي في وقت الغاء االعتراف.
يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .يتم تحويل الموجودات تحت اإلنشاء أو التطوير
إلى الفئة المالئمة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات او الموجودات غير الملموسة (حسب طبيعية المشروع) ،وذلك فور إحضار األصل
إلى الموقع و /أو الحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة.
تشتمل تكلفة كل بند من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء /التطوير وأي تكاليف أخرى متعلقة مباشرة
بإنشاء أو شراء بند من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على النحو الذي تريده اإلدارة .تقاس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة،
ناقصا أي انخفاض في القيمة تم إثباته .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .وال يبدأ احتساب االستهالك إال عندما تكون
الموجودات جاهزة للعمل على النحو الذي تنويه اإلدارة ،وفي تلك المرحلة يتم تحويلها إلى فئة الموجودات المالئمة.
تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات موجودات النية التحتية مثل الممرات والطرق والتصريف وانظمة تزويد المياه  ...إلخ التي ال تولد
تدفقات نقدية مستقلة عن الممتلكات التشغيلية للمجموعة.
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إلغاء االعتراف
يتم التوقف عن اثبات الممتلكات واآلالت والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو
االستبعاد .يتم تحديد مكاسب وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية.
وتدرج ضمن قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة تحت "إيرادات اخرى" بالصافي في وقت الغاء االعتراف.
تتضمن الممتلكات والممتلكات والمعدات موجودات البنية التحتية مثل الممرات والطرق والتصريف وانظمة تزويد المياه  ...إلخ التي ال
تولد تدفقات نقدية مستقلة عن الممتلكات التشغيلية للمجموعة.

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الموجودات تحت االنشاء والتطوير للموجودات الحالية حيث تسجل بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض
القيمة المتراكمة ـ إن وجدت .تتضمن هذه التكاليف تكاليف المعدات والمواد والتكاليف األخرى التي تعود مباشرة إلى إحضار األصل إلى
الموقع والغاية التي أعد من أجلها بغرض التشغيل وفقا لما تراه اإلدارة .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .عندما تكون
الموجودات جاهزة لالستعمال المرجو منها ،يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم احتسابها
وفقا لسياسات المجموعة.
الموجودات غير الملموسة
5 -4
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي تتضمن تراخيص البرامج للحاسوب التي لها عمر محدد على مدى فترة األعمار االقتصادية اإلنتاجية
على اساس القسط الثابت ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم
مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية .تتم
معالجة اي تغيرات في العمر االنتاجي التقديري لنموذج استهالك المنافع االقتصادية كتغير في التقديرات المحاسبية.
يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية .كما يتم إثبات مصروف اإلطفاء
على الموجودات غير الملوسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم قياس أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل غير الملموس كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.
األعمار اإلنتاجية المقدرة لفترات المقارنة الحالية  4سنوات.
العقارات االستثمارية
6 -4
تصنف الممتلكات المحتفظ بها لعوائد طويلة االجل او تعظيم راس المال او كليهما والممتلكات المحتفظ بها الستخدام مستقبلي غير محدد
لكن ليس بغرض البيع ضمن دورة االعمال العادية وغير المأهولة كعقارات استثمارية .تتكون العقارات االستثمارية من االرض والمباني
والمعدات والتجهيزات والتركيبات والمعدات المكتبية واألثاث التي تعتبر جزءا اساسيا من المباني .تتضمن العقارات االستثمارية أيضا
الممتلكات تحت االنشاء أو التي يتم تطويرها لالستخدام المستقبلي كعقارات استثمارية .تقاس العقارات االستثمارية بالتكلفة بما في ذلك
تكاليف المعامالت ذات الصلة وتكلفة االقتراض اذا اقتضى االمر.
تحمل العقارات االستثمارات بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم باستثناء الممتلكات تحت التطوير التي تدرج بالتكلفة .تتضمن التكلفة
المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل .تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل مستقل ،حسبما
هو مالئم ،وذلك فقط في الحاالت التي من المحتمل أن تتدفق فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة االستخدام إلى المجموعة وأنه
يمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به .ال يتم االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل .تمثل االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ أعمال
انشاء المجموعة بما في ذلك االستشارة والهدم وتسوية الموقع وقطع الصخور واالشراف واعمال االنشاء والتكاليف االخرى العائدة
للموجودات القابلة للنقل إلى الموقع والجاهزة للتشغيل للغرض المقصود منها.
يتم التوقف عن إثبات العقارات االستثمارية إما عند استبعادها (أي عند انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) أو سحبها بصورة دائمة من
االستخدام وعدم توقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
في ربح أ و خسارة الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة بإلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية تأخذ
المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض المتغير ،ووجود مكونات تمويلية هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل
(إن وجد).
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 6-4العقارات االستثمارية(تتمة)
يتم قياس العقارات االســتثمارية التي يتم الحصـول عليها من خالل عقد إيجار مبدئيا بمبلغ التزام اإليجار المعدل وأي مدفوعات إيجار يتم
ســدادها في أو قبل تاريخ البدء (ناقصا أي حوافز إيجار مسـتلمة) وأي تكاليف مباشـرة مبدئية يتم تكبدها من قبل المجموعة وتقدير
للتكاليف التي يتحملها المسـتأجر في تفكيك وإزالة األصـل األساسي واستعادة الموقع الذي يقع عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة
المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار .يتم عرض موجودات حق االستخدام التي تفي بتعريف العقارات االستثمارية ضمن
العقارات االستثمارية.
تصــنف العقارات االســتثمارية على أنها "محتفظ بها للبيع" عندما يكون من المتوقع اســترداد القيمة الدفترية بشــكل رئيســي من خالل
البيع وليس االســتمرار في االســتخدام .لتتحقق هذه الحالة ،يجب أن تكون العقارات متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية وهو أمر
خاضــع فقط لشــروط معتادة متعارف عليها لبيعها كما يجب أن يكون بيعها محتمال جدا.
عندما يتم بيع العقارات االسـتثمارية ،ال يتم إثبات أي إيرادات وتكاليف مباشـرة  /تشـغيلية لبيع العقارات االسـتثمارية .يتم إثبات أي ربح
أو خسـارة من اسـتبعاد بيع العقارات االستثمارية (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية) في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
الممتلكات المأهولة من المالك والمحتفظ بها من قبل المالك أو الموجودات حق االستخدام المتعلقة بالممتلكات المحتفظ بها بواسطة المستأجر،
الستخدامها في االنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية  .الممتلكات المأهولة من المالك والتي تستخدم مع موجودات
أخرى للمنشأة مثل اآلالت والمكائن والمخزون .ال تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن الموجودات االخرى للمنشأة .تتم التحويالت إلى
(من) العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية إلى العقارات التي يستحوذ علها
المالك ،تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام .وعندما تصبح العقارات المشغولة من
قبل المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقا للسياسات المتبعة بشأن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ
تغير االستخدام.
يحمل اسـته الك الموجودات على قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر الموحدة باسـتخدام طريقة القسـط الثابت لتوزيع تكاليفها
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:
عدد السنوات
85
20 – 16
85 – 20

مباني
معدات
موجودات البنية التحتية

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة.
 7-4األدوات المالية  -االعتراف األولي والقياس الالحق
األدوات المالية  -االعتراف األولي والقياس الالحق إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية
أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس
تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كما تم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة  ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال
المجموعة إلدارتها .باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري أو طبقت المجموعة عليها طريقة عملية ،فإن
المجموعة مبدئيا تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائدا ،في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ،تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري على سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
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 7-4األدوات المالية  -االعتراف األولي والقياس الالحق (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

االعتراف األولي والقياس (تتمة)
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن ينتج عنه تدفقات نقدية
والتي هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم".
يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية .يتم تصنيف وقياس
الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بصرف النظر عن نموذج األعمال.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما .يتم
االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ،بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج
أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في
السوق (التجارة العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
لغرض القياس الالحق ،تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين).
• الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة
عند التوقف عن اإلثبات (أدوات حقوق الملكية).
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح
أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة التكلفة المطفأة على النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية وذمم الموظفين والذمم المدينة
األخرى.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية وخسائر
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم إثبات
تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن االعتراف بها ،يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم
المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عند االعتراف األولي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ( )32األدوات
المالية" :العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة" .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حده.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقا إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات
أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحد ة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء
من تكلفة األصل المالي ،وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة .حاليا ،ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي التغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية المشتقة واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة التي لم تقم المجموعة بشكل ال رجعة فيه،
بتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .كما يتم إثبات توزيعات األرباح الناتجة عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
المدرجة كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند اإلقرار باألحقية في دفعها.

إلغاء االعتراف
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
•
•

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل ،او
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات تمرير" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ،أو
(ب) لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على
األصل.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت ،
وإلى أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع
المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في االعتراف باألصل بقدر ارتباط الشركة المستمر بها.
وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا بإثبات المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق
نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة .يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على
الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.

االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع
الشركة استالمها ،مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي األصلي .تشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات
الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري
منذ اإلثبات األولي لها ،يجنب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل الـ
 12شهرا التالية (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا) .أما التعرضات االئتمانية التي تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل
جوهري منذ اإلثبات األولي لها ،فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض للمخاطر
بصرف النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر) .بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تستخدم المجموعة الطريقة
المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال من ذلك
بإثبات مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ كل تقرير مالي .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة
مخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها وفقا للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
القياس الالحق
تعتبر المجموعة األصل المالي متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  90يوما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة
أيضا اعتبار األصل المالي متعثرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية
القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات
معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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المطلوبات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض واالقتراضات
والذمم الدائنة حسب مقتضى الحال .يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى
المعامالت في حال االقتراضات والذمم الدائنة .تشمل المطلوبات المالية للمجموعة الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات
األخرى والمستحق للجهات ذات العالقة.

القياس الالحق
لغرض القياس الالحق ،تم تصنيف المطلوبات المالية ضمن الفئات التالية:
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض واالقتراضات)

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات المالية
المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة"
في حالة شراءها لغرض بيعها في المستقبل القريب.
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم
تخصيص المطلوبات المالية الموزعة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي ،وذلك
فقط في حالة الوفاء بالمعايير التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9لم تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض واالقتراضات)
هذه هي الفئة األكثر أهمية للمجموعة .بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض المرتبطة بفائدة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي .ويتم االعتراف بالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء
بطريقة معدل الفائدة الفعال .تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي
تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال.
ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة .تنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي يترتب عليها
فائدة .لمزيد من المعلومات انظر اإليضاح .15

إلغاء االعتراف
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل المطلوبات المالية
الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو
التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة
و الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما
لتسوية المبالغ المسجلة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
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تعديل الموجودات والمطلوبات المالية
عندما يتم التفاوض على أصل او التزام مالي أو تعديله وال يؤدي هذا التعديل او إعادة التفاوض إلى الغاء االعتراف بتلك األداة ،تقوم
المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف بمكسب أو خسارة التعديل في الربح او الخسارة تحت "مكسب
على تعديل قرض" .ويتم إعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية كقيمة حالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتفاوض عليها او
المعدلة المخصومة وفقا لسعر الفائدة األصلي الفعال لألداة المالية (سعر الفائدة االئتماني المعدل الفعال للموجودات المالية المشتراة او
المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة) .أي تكاليف أو أتعاب يتم تكبدها تقوم بتعديل القيمة الدفترية لألداة المالية المعدلة وتطفأ على مدى
العمر المتبقي لألداة المالية المعدلة.
وبشكل جدلي ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن العوض مع مقرض أداة الدين ذات الشروط المختلفة جوهريا كإطفاء لاللتزام المالي
واالعتراف بااللتزام المالي الجد يد ،وبالمقابل ،أي تعديل جوهري في بنود االلتزام المالي القائم أو جزء منه (بسبب الصعوبات المالية
للمقترض) يتم احتسابه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بااللتزام المالي الجديد.
تعتبر المعايير الدولية للتقرير المالي أن بنود الدين المتبادل او المعدل مختلفة جوهريا في حال أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية وفقا للبنود
(بما فيها أي أتعاب مدفوعة ناقص أي أتعاب مستلمة) مخصومة وفقا لسعر الفائدة األصلي الفعال على األقل بنسبة  %10من القيمة الحالية
المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية ألداة الدين األصلية .وفي حال غياب هذا الفرق ،يمكن اعتبار الشروط على أنها مختلفة جوهريا في
حال كانت جوهريا مختلفة عن شروط ما فبل التعديل.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
8 -4
يتم اجراء اختبار للموجودات ا لتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية
استرداد القيمة الدفترية .يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة
لالسترداد والتي تمثل القيمة العا دلة لألصل ناقص تكاليف البيع أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .وألغراض تحديد االنخفاض في القيمة،
يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يتواجد بشأنها تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة (وحدات مدرة للنقدية) .يتم
توزيع خسـائر االنخفاض في القيمة الدفتر ية لموجودات الوحدة المدرة للنقد (مجموعة الوحدات) على أسـاس تناسـبي على أسـاس القيمة
الـدفتريـة لكـل من موجودات الوحـدة (مجموعـة الوحـدات) .يعـامـل هـذا االنخفـاض في القيم الـدفتريـة كخســــائر انخفـاض في القيمـة
لكـل من الموجودات على حـده ويتم إثباته .يتم فحص الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التي حصل بها انخفاض في القيمة لعمل
عكس قيد محتمل لالنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير مالي .وإذا ما تم الحقا عكس قيد االنخفاض في القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة
الدفترية لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ،على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة
الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما  ,لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة في السنوات
السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .ال يتم عكس
قيد خسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في الشهرة.
 9-4عقود اإليجار
تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد ،أو يتضمن ،عقد إيجار .إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة على
استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
الموجودات المعنية.

الموجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات) .تقاس
موجودات حق االستخدام بالتكلفة ،ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات
اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار
المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ،أيهما أقصر.

في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء ،فإنه يتم احتساب
االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل .تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة .يرجى الرجوع إلى
القسم  8-4في السياسات المحاسبية المتعلقة باالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار نظرا ألن معدل
الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة الفائدة،
وتخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير
في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار (أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد
تلك الدفعات) ،أو وجود تغير في التقييم الخاص بخيار شراء األصل األساسي.
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 9-4عقود اإليجار (تتمة)

التزامات اإليجار
في بداية عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار .تشتمل دفعات
اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد
على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل دفعات اإليجار أيضا على سعر ممارسة خيار
الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر
ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.
يتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة) في الفترة التي يقع
فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
المجموعة كمؤجر
يتم إثبات اإليرادات من عقود اإليجار التشـغيلي التي تكون فيها المجموعة مؤجرا ضـمن الدخل وذلك بطريقة القسـط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار( .انظر اإليضاح  .)4.19يتم إضافة التكاليف المباشرة األولية المتكبدة عند الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة
الدفترية لألصل االساسي ويتم إثباتها كمصاريف على مدى فترة عقد اإليجار وفق نفس األساس كدخل إيجار .وتـدرج الموجودات المؤجرة
في قـائمـة المركز المـالي وفقا لطبيعتها .اختارت المجموعة إثبات إيرادات اإليجار للمدفوعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشـر أو معدل
على أسـاس القسـط الثابت .في تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان المسـتأجر متأكد بشـكل معقول من ممارسـة خيار تمديد عقد
اإليجار أو شـراء األصـل األسـاسـي أو عدم ممارسـة خيار إنهاء عقد اإليجار .تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات
الصـلة التي تخلق حافزا اقتصـاديا للمسـتأجر لممارسـة أو عدم ممارسـة الخيار ،بما في ذلك أي تغيرات متوقعة في الحقائق والظروف
من تاريخ البدء وحتى تاريخ ممارسة الخيار.

عقود االيجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة
تمثل عقود اإليجار قصيرة األجل عقود اإليجار مدة إيجار  12شهرا أو أقل .تمثل الموجودات منخفضة القيمة تلك البنود التي ال تبلغ حد
الرسملة لدى المجموعة ،وتعتبر غير جوهرية بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ككل .ويتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود
اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة.
 10-4عقارات للتطوير
إن العقارات للتطوير هي العقارات التي يتم تطويرها بهدف البيع .تنشــأ العقارات للتطوير بالمجموعة عندما تقوم المجموعة بشــراء
العقارات بهدف البيع أو عندما يكون هناك تغيير في اســتخدام العقارات االســتثمارية التي يتضــح من خالل بدء التطوير بهدف البيع .يتم
إعادة تصــنيف العقارات االســتثمارية كعقارات للتطوير بالقيمة الدفترية في تاريخ إعادة تصـنيفها .ويتم قيدها الحقا على أسـاس التكلفة
أو صـافي ا لقيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يمثل صـافي القيمة القابلة للتحقق سـعر البيع التقديري خالل سياق العمل االعتيادي التكاليف
حتى اإلنجاز وإعادة التطوير ناقصا مصاريف البيع.
 11-4الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع
تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة (بصفة أساسية العقارات االستثمارية) ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع في حالة
استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق معاملة البيع وليس من خالل االستخدام المستمر لها .تقاس الموجودات غير المتداولة
ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع (باستثناء العقارات االستثمارية المقاسة بالقيمة العادلة) بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة
ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أقل .تمثل تكاليف البيع التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد األصل (مجموعة االستبعاد) ،باستثناء
تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون األصل أو مجموعة االستبعاد
متاحة للبيع فورا بحالتها الحالية .يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة
على عملية البيع أو الغا ء قرار البيع .يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ
التصنيف.
يتم االستمرار في قياس العقارات االستثمارية المحتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة .يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها
للبيع بشكل منفصل في قائمة المركز المالي.
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 12-4النقد وما في حكمه
لغرض قائمة المركز المالي ،يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع تحت الطلب لدى بنوك واستثمارات أخرى قصيرة
األجل ذات سيولة عالية بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير جوهرية
في التغير في القيمة.
لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع تحت الطلب لدى بنوك واستثمارات أخرى
قصيرة األجل ذات سيولة عالية بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير
جوهرية في التغير في القيمة .تعرض تسهيالت السحب على المكشوف البنكية إن وجدت ضمن القروض في المطلوبات المتداولة في
قائمة المركز المالي.
 13-4النقد المحتجز
النقد المحتجز هو الذي يخضع إلى قيود معينة وغير متاح لالستخدام العام من قبل المجموعة ،ولذلك ال يشكل جزءا من النقد وما في
حكمه .يعتمد تصنيف النقد المحتجز المتداول إزاء غير المتداول على اتفاقية ذات صلة .في حال الدفعات عند الطلب ،يتم االفصاح عن
النقد المحتجز كمتداول.
 14-4منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إدراج منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة .ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال
وجود التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن تقدير االلتزام
بطريقة موثوق بها.

منافع ما بعد الخدمة

يتم احت ساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من
خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ .يتم احتساب التزامات المنافع المحددة
سنويا م ن قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون
من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر .تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام
المنافع المحددة للف ترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام
المنافع المحددة الالحق ،وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع .يدرج
صافي مصروف الفائدة وا لمصروفات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تستخدم المجموعة العوائد المتاحة من سندات الصكوك لشركات ذات جودة عالية كافتراض معقول مقابل معدل الخصم.
 15-4المخصصات
يتم إثبات ال مخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وحيثما تتوقع
المجموعة سداد بعض أو جميع المخصصات ،كعقد تأمين على سبيل المثال ،فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون
السداد مؤكدا فعليا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون
مالئما ،المخاطر المتعلقة بااللتزام .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 16-4مستحق الدفع إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار
لدى المجموعة التزام مطلوبات إلى مالكي الوحدات المتبقيين عنـدما يتم توحيـد االستثمار في صــــنـدوق اســــتثمـاري .يتم اثبـات االلتزام
مبـدئيا بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد .يتم االعتراف بأي تغيير الحق في مبلغ االلتزام في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر
الموحدة .يشــتمل االلتزام علي الفوائد المســتحقة و مطلوبات مبلغ االسترداد كما في الشـروط و األحكام المتعلقة بالصـندوق االستثماري.
مالك الوحدات األخرين يسـتلموا عائد ثابت و مبلغ االسترداد ثابت فبالتالي يتم االعتراف بااللتزام بالتكلفة المطفأة.
 17-4الزكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة'') .تم تحميل
مخصص للزكاة المتعلقة بملكية الشركة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم
المحاس بة عن المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع ،إن وجدت ،عند إنهاء الربوط النهائية ،ويكون ذلك عند تحديد تلك المبالغ .تقوم المجموعة
باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية ،كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.
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 18-4ايرادات
تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي للتقرير المالي
:15
 الخطوة ( :) 1تحديد العقد مع العميل :يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين أو أكثر حيث ينتج عنه حقوق والتزامات واجبة النفاذويحدد المعيار الذي يجب أن تكون عليه العقود.
 الخطوة ( :) 2تحديد التزامات األداء في العقد :إن التزام األداء هو الوعد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع أوالخدمات للعميل.
 الخطوة ( :) 3تحديد سعر المعاملة :يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضاعة أوالخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.
 الخطوة ( :) 4توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد،ستقوم المجموعة بتخص يص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل الوفاء بكل
التزام أداء.
 الخطوة ( :)5االعتراف باإليرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام األداء.تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني ،إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط:
•
•
•

حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت ،أو
أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ،أو
ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل ذات استخدام بديل لدى المجموعة ،وأن المجموعة لها حق واجب النفاذ في استالم قيمة
األداء المكتمل حتى تاريخه.

بالنسبة اللتزامات األداء ،فأنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله ،يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم الوفاء بالتزام
األداء فيها .عندما تقوم المجمو عة باستيفاء التزام األداء من خالل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات الموعودة ،فإن المجموعة تقوم بإنشاء
أصل تعاقدي بناء على قيمة الثمن أو العوض المكتسب من األداء .وحيثما كان المبلغ المفوتر المقدم للعميل أعلى من مبلغ اإليرادات
المعترف بها ،فإن هذا من شأنه أن يرفع من قيمة التزامات العقد.

بيع العقارات للتطوير
يشمل بيع العقارات للتطوير عقارات متعددة الوحدات في المشـاريع السـكنية أو الفندقية .عادة ما تسـتغرق هذه التطويرات عددا من
السـنوات حتى االكتمال .يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة ببيع هذه الوحدات من خالل الشروط واألحكام التعاقدية لكل ترتيب.

التزامات األداء
عادة ما تتكون التزامات األداء في هذه الترتيبات من عدة وعود والتي تشـمل الوحدة ،األرض ،مواقف الســيارات ،االسـتعداد التشــغيلي
(عادة للوحدات في الفنادق) وغيرها من وسـائل الراحة االخرى .هذه الوعود ليسـت منفصلة عن سياق كل عقد وتعتبر عالية الترابط
ومعتمدة بعضها علي بعض ،وبالتالي فإن بيع العقارات التي تتكون من وحدات يعتبر عادة التزام أداء واحد.

سعر المعاملة وتخصيص سعر المعاملة
يتم قياس اإليرادات بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد وتخصيصها اللتزام األداء .في بعض الحاالت ،يتضمن سعر المعاملة أي
عوض مقابل متغير.

تحقق اإليرادات
ي تم إثبات اإليرادات من بيع العقارات للتطوير عندما يتم نقل الســــيطرة على العقارات إلى العميل ،وفي بعض الظروف بناء علي مرور
الوقت ،حينما يتم اســــتيفاء الشروط وفقأ للمعيار الدولي للتقرير المالي  15الفقرة  35وفي ظروف أخرى يتم االعتراف باإليراد عند
نقطة زمنية معينة ،عندما يتم نقل السيطرة إلى العميل ويكون قادرا على االستخدام المباشر للعقار ،يكون هذا عادة عندما يكون قد استحوذ
العميل على العقار.
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العقود بمرور الوقت
مع ذلك ،فقد قررت المجموعة ،بالنسـبة لعقودها النموذجية للعقار متعدد الوحدات ،أن أدائها ال ينتج عنه أصـل له اسـتخدام بديل للمجموعة،
واسـتنتجت أنه في جميع األوقات ،لديها حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل األداء المنجز حتى تاريخه .لذلك تنتقل الســيطرة بمرور الوقت
بالنســبة لهذه العقود .بالنســبة للعقود التي تفي بمعايير إثبات االيرادات بمرور الوقت ،يتم قياس أداء المجموعة باستخدام طريقة المدخالت،
بالرجوع إلى التكاليف المتكبدة للوفاء بالتزام األداء (على سبيل المثال ،الموارد المســتهلكة أو ســاعات العمل المنجزة أو التكاليف المتكبدة
أو الوقت المســتغرق أو ســاعات عمل اآلالت المســتخدمة) بالنســبة لمجموع المدخالت المتوقعة إلنجاز العقارات.
تسـتبعد المجموعة تأثير أي تكاليف متكبدة ال تسـاهم في أداء المجموعة في نقل السـيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل (مثل المبالغ
غير المتوقعة للمواد المهدرة أو العمالة أو الموارد األخرى) وتعدل طريقة اإلدخال ألية تكاليف متكبدة التي ال تتناسب مع وتيرة أداء
المجموعة في الوفاء بالتزام األداء (مثل المواد غير المثبتة).

العقود عند نقطة زمنية معينة
في حالة عدم اســتيفاء شــروط لالعتراف باإليرادات بمرور الوقت ،يتم االعتراف باإليرادات عند نقطة زمنية معينة ،فقط عندما يتم
اســتيفاء شــروط السـيطرة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  15الفقرة  . 38عادة ما يتم الحصـول على السـيطرة من قبل العمالء
عندما يك ونون قادرين على الحصـول على منافع اقتصـادية من العقارات ،وهذا عادة ما يكون عند تسـليم العقارات .من أجل أن تكون
العقارات جاهزة للتسـليم ،يجب أن تكون جميع الوعود الفردية في العقد كاملة ،وسـيشـمل ذلك العقارات التي تتطلب أن تكون الوحدات
متاحة لالستعداد التشغيلي ،مثل الوحدات الفندقية.

عنصر التمويل الهام
في الحاالت التي يتم فيها االتفاق على شروط الدفع المؤجل ،يتم تعديل سعر المعاملة لتأثير عنصر التمويل المؤثر.

دخل إيجار العقارات االستثمارية
يتم اثبات إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على أساس القسط الثابت
على مدى فترة عقود اإليجار .عنـدمـا تقـدم المجموعـة حوافز لعمالئهـا على شــــكـل فترة إيجـار مجـانيـة ،يتم إثبـات الحـافز كتخفيض
لمجموع إيرادات اإليجـار على مـدى طول فترة اإليجار ،على أساس القسط الثابت.

إيرادات إيجار الخدمات الفندقية
تتكون اإليرادات من الغرف واألطعمة والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة التي يتم تقديمها .يتم إثبات صـافي اإليرادات من
الخصـم والضـرائب المطبقة ورسـوم البلدية على أسـا س االسـتحقاق عند تقديم الخدمات .يتم الوفاء بالتزامات األداء بمرور الوقت ،ويتم
إثبات اإليرادات من الخدمات الفندقية على أسـاس يومي ،حيث يتم شغل الغرف وتقديم الخدمات.
 19-4مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية
تشتمل مصاريف إيرادات والتسويق المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على وجه التحديد
جزءا من تكلفة اإليرادات وفقا لمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .يتم التوزيع بين مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف
العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
 20-4تكاليف االقتراض
ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج مخزون أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا طويال كي
يكون جاهزا للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل .تبدأ الرسملة عندما )1( :تتكبد المجموعة مصروفات
لألصل ( )2تتكبد المجموعة تكاليف اقتراض ( )3تتكفل المجموعة باألنشطة الضرورية إلعداد األصل للغرض المنشود او البيع .تقيد
كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي تتكبد فيها .تتكون تكاليف االقتراض من العموالت والتكاليف األخرى التي
تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض .يتم تسجيل تكاليف االقتراض المتكبدة بخصوص العقارات االستثمارية قيد التطوير
حال تكبدها.
يتم احتساب الفائدة المرسملة باستخدام تكلفة المتوسط المرجح للقروض الخاصة بالمجموعة بعد تعديلها بشأن القروض المتعلقة بأعمال
التطوير المحددة .عندما تتعلق االقتراضات بتطوير محدد ،فإن المبلغ المرسمل هو عبار عن اجمالي الفائدة على تلك االقتراضات نافص
إيرادات االستثمار الناتجة عن االستثمار المؤقت .ويتم رسملة الفائدة اعتبارا من بدء أعمال التطوير حتى تاريخ اإلتمام الفعلي ،واكتمال
جميع أعمال التطوير بشكل جوهري .وتعلَّق رسملة تكاليف التمويل في حال وجود فترات طويلة عند توقُّف نشاط التطوير .وكذلك ترسمل
الفائدة على تكلفة شراء موقع العقار الذي تم اقتناؤه بشكل محدد للتطوير لكن فقط عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل للتطوير
تحت التنفيذ.
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 21-4إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
يتم إثبات إيرادات ومصــاريف التمويل ضــمن إيرادات التمويل وتكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر
باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء تكاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة والتي تتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك
األصل.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المطفأة لألصل المالي أو االلتزام المالي وتوزيع إيرادات التمويل أو مصاريف
التمويل على الفترة المتعلقة بها .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية
أو المبالغ المستلمة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مناسبا ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات
المالية أو المطلوبات المالية .وعند احتساب معدل الفائدة الفعلي ،تقوم بالمجموعة بتقدير التدفقات النقدية بعد األخذ بعين االعتبار كافة
الشروط التعاقدية لألداة المالية (على سبيل المثال خيارات ما قبل الدفع) وال تأخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية .يتضــمن
االحتســاب جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين األطراف المتعاقدة وهي جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف
المعاملة وعالوات االصدار أو الخصومات.
 22-4المعلومات القطاعية
تم إدراج القطاعات التشـغيلية بطريقة تتماشـى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي (يشار إليهم مجتمعين بـ
المسـؤول الرئيسـي عن اتخاذ القرارات التشـغيلية) .وهو والذي يتولى تقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة ،واتخاذ القرارات
االستراتيجية.
إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
-

تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛
تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء ،و
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

 23-4موجودات العقود ومطلوبات العقود
اصل العقد هو الحق في ثمن مقابل البضائع او الخدمات المحولة للعميل عندما يكون الحق مشروطا على شيء بخالف مرور الوقت،
فعلي سبيل المثال ،تتطلب الفواتير المرحلية موافقة العميل .عند استالم موافقة العميل ،يدرج المبلغ كموجودات عقود ويتم إعادة تصنيفه
كذمم مدينة تجاري ة .تخضع موجودات العقود لتقييم االنخفاض القيمة على نفس األساس للموجودات المالية ضمن نطاق المعيار الدولي
للتقرير المالي  - 9راجع "االنخفاض في القيمة" في اإليضاح .12
تمثل مطلوبات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن
العوض كان مستحقا) من العميل .تدرج التزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بموجب العقد بتأدية التزامها ( أي نقل السيطرة
على البضائع والخدمات ذات العالقة إلى العميل) .بخالف الطريقة المستخدمة إلثبات إيرادات العقود المتعلقة ببيع العقار المكتمل ،تستند
المبالغ المفوترة للعميل مقابل بيع العقار للتطوير على تحقيق عدة امور موجودة في العقد .وال يشترط توافق المبلغ المعترف به كإيراد
لفترة معينة بالضرورة مع المبالغ المفوترة والتي يوافق عليها العميل .في حال تجاوزت العقود التي يتم فيها تحويل البضائع او الخدمات
إلى العميل المبلغ المفوتر ذات الصلة والذي وافق عليه العميل ،يدرج الفرق (كأصل عقد) ويعرض في قائمة المركز المالي تحت
"موجودات العقود" ،بينما في العقود التي يتم فيها تحويل الموجودات والعقود أقل من المبلغ المفوتر للعميل والذي وافق عليه العميل (اي
عندما تستحق الدفعة أو استالم الدفعة قبل تحويل المجموعة للبضائع والخدمات المتبقية) ،يدرج الفرق (كالتزام عقد) ويعرض في قائمة
المركز المالي ضمن "مطلوبات عقود".
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الممتلكات واآلالت والمعدات

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
إعادة قياس
شطب
محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
تحويل إلى موجودات غير متداولة مصنفة
كمحتفظ بها للبيع (إيضاح " 5ب")
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
محول إلى عقارات للتطوير (إيضاح )11
إضافات خالل السنة
استبعادات  /شطب خالل السنة
تحويل إلى كمحتفظ به للبيع (إيضاح )13
إعادة تصنيف
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م
استهالك للسنة
متعلق باستبعادات خالل السنة
شطب
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
استهالك للسنة
استبعاد
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2021م
في  31ديسمبر 2020م

أثاث وتجهيزات
وموجودات
اخرى
بآالف الرياالت
السعودية

موجودات البنية
التحتية
بآالف الرياالت
السعودية

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

429,057
-

7,564,558
452,057
()502,129

18,399,809
459,270
()5,164
16,996
()26,600
-

─────────
7,514,486
()11,868
1,259,061
449,077
()56,278
()41,103
─────────
9,113,375
═════════

()61,546
─────────
18,782,765
1,395,058
454,259
()20,825
()110,835
─────────
20,500,422
═════════

─────────
─────────
═════════
9,113,375
═════════
7,514,486
═════════

645,527
279,523
()1,435
()15,960
─────────
907,655
242,474
()19,223
─────────
1,130,906
═════════
19,369,516
═════════
17,875,110
═════════

أراضي
بآالف الرياالت
السعودية

مباني
بآالف الرياالت
السعودية

نظام تبريد
المنطقة المركزية
بآالف الرياالت
السعودية

معدات
بآالف الرياالت
السعودية

2,957,546
-

4,207,847
-

505,025
502,129

1,968,513
711
-

767,263
6,502
()5,164
16,996
()26,600
-

()61,546
─────────
2,896,000
135,997
()54,557
41,103
─────────
3,018,543
═════════

────────
4,207,847
─────────
4,207,847
═════════

────────
1,007,154
11,868
────────
1,019,022
════════

─────────
1,969,224
1,031
─────────
1,970,255
═════════

─────────
758,997
4,151
()20,825
─────────
742,323
═════════

────────
429,057
────────
429,057
════════

─────────
─────────
═════════
3,018,543
═════════
2,896,000
═════════

131,250
53,538
─────────
184,788
49,873
─────────
234,661
═════════
3,973,186
═════════
4,023,059
════════

75,838
43,616
────────
119,454
34,227
────────
153,681
════════
865,341
════════
887,700
════════

169,072
81,911
─────────
250,983
81,552
─────────
332,535
═════════
1,637,720
═════════
1,718,241
═════════

239,514
92,473
()1,435
()15,960
─────────
314,592
68,838
()19,223
─────────
364,207
═════════
378,116
═════════
444,405
═════════

29,853
7,985
────────
37,838
7,984
────────
45,822
════════
383,235
════════
391,219
════════
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اعادة المجموعة تصنيف بعض الوحدات السكنية من ممتلكات للتطوير والبيع إلى ممتلكات وآالت ومعدات نتيجة لالستخدام المحدد لألصل.
أ)

وقعت المجموعة اتفاقية ("االتفاقية") مع شـركة تبريد المنطقة المركزية ("شـركة التبريد") ،تمثل االتفاقية مشـروع مشـترك إلنشـاء
وتشـغيل وصـيانة نظام التبريد المركزي ("نظام التبريد") لمدة  26.5سـنة من تاريخ بدء تشـغيل نظام تبريد المنطقة الذي أصـبح
سـاريا في  31ديسـمبر  . 2014تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصـلت عليه شـركة تبريد المنطقة المركزية .يحق للمجموعة
الحصـول على جميع المنافع االقتصادية من نظام التبريد خالل العمر التشغيلي لنظام التبريد بالكامل وبالتالي تعترف المجموعة بنظام
التبريد من بدء اإلنشاء بواسطة شركة تبريد المنطقة المركزية.

ب)

تمثل هذه المبالغ ،المبالغ المحولة إلى الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والمتعلقة بموجودات تحددها اإلدارة ليتم
استردادها بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من استمرار االستخدام .انظر اإليضاح (.)13

ج)

تمثل األرض ("األرض") قطع أرض واقعة في منطقة جبل عمر ،اسـتلمتها الشـركة من المسـاهمين المؤسـسـين ("المالك") مقابل
إصـدار أسـهمها بقيمة اسـمية بمبلغ  10لاير سـعودي للسـهم بموجب مرسـوم ملكي ("المرسـوم") (اإليضـاح رقم  .) 1تم إعداد تقييم
األراضـي واعتماده من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لنقل ســندات صــكوك الملكية من
المالك .تعتزم الشــركة إكمال إجراءات تحويل أي صــكوك ملكية متبقية باســم الشــركة وإصدار األسهم المقابلة ،عندما يستكمل
مالكوها الوثائق النظامية والقانونية ذات الصلة ("الوثائق").
لكن ،نظرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األرض حول منطقة الحرم ،كانت هناك بعض قطع األراضي دون
صكوك ملكية محددة .وعليه ،ظل مساهمو قطع األراضي البالغة قيمتها  359مليون لاير سعودي غير قادرين على استكمال الوثائق
حتى بعد مرور عدة سنوات من تأسيس الشركة .وفقا لذلك ،خالل  ،2016قامت إدارة الشركة بإثبات هذه األراضي غير المسجلة
المتبقية في قوائمها المالية الموحدة ،مع مراعاة ما يلي:
• لم يتم تقديم أي صكوك ملكية في السنتين األخيرتين.
• فيما يتعلق بالمالك الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية القانونية الخاصة بهم ،وفقا التفاقية نقل الملكية ،قامت شركة مكة
لإلنشاء والتعمير باالكتتاب في أسهم الشركة نيابة عن هؤالء المالك .تمت المصادقة على هذه اآللية بموجب المرسوم الملكي رقم
م 63 /بتاريخ 1427/ 9/ 25هـ (الموافق  18أكتوبر  2006وبالتالي فإن الملكية القانونية لألرض هي للمجموعة.
• تمتلك الشركة حقوقا أساسية الستخدام األرض بالكامل وفقا للمرسوم.
• كانت المجموعة مستحوذة على األرض على مدى السنوات العديدة الماضية وبدأت في البناء عليها ،و
• أصدرت الجهات المختصة خالل عام  2020صك ملكية موحد باسم الشركة لكامل مساحة مشروع المجموعة
بمساحة 235,869,11متر مربع.
عالوة على ذلك ،ومقابل حقيقة أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في األسهم نيابة المالك الذين لم يتمكنوا من تقديم سندات الملكية
القانونية عن الخاصة به م ،تم إثبات المبلغ المقابل كمطلوبات لشركة مكة لإلنشاء والتعمير .سيتم تسوية مستحق الدفع لشركة مكة
لإلنشاء والتعمير عندما يتمكن المالكون الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك الملكية الخاصة بهم في وقت سابق ،من القيام بذلك ،مع
إعادة توزيع مقابل في الملكية بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير وهذا المالك .تتوقع اإلدارة تسوية االلتزام عند الطلب وبالتالي سجلته
كالتزام متداول.

د .خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر 2021م ،تمت رســملة مبلغ  47,8مليون لاير ســعودي ( 31ديســمبر 2020م  117:مليون
لاير ســعودي) كتكاليف اقتراض ألنشـاء الممتلكات واآلالت والمعدات المدرجة في األعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ.
عالوة على ذلك ،فإن معدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض التي ســـيتم رســـملتها هو متوســـط ســـعر الفائدة
المرجح المطبق على القروض واالقتراضـــات العامة للمجموعة خالل الفترة ،في هذه الحالة  %3,62سنويا (2020م%4.26 :
سنويا).
ه .في  31ديسـمبر 2021م ،تم رهن ممتلكات و وآالت ومعدات المجموعة بقيمة دفترية بمبلغ  2.532مليون لاير سـعودي (31
ديسمبر 2020م  2.532:مليون لاير سـعودي) كضمانات مقابل قروض واقتراضات و مطلوبات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في
صندوق استثمار.
و .تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات اصل تحت موجودات حق االستخدام كما يلي:
أثاث وتجهيزات وموجودات اخرى

كما في  1يناير
إعادة قياس
االستهالك
كما في  31ديسمبر
39

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

15,840
()1,673
────────
14,167
────────

10,490
16,996
()11,646
────────
15,840
────────
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ز .أدى تفشي كوفيد 19-إلى انخفاض كبير في النقد الناتج من عمليات المجموعة الفندقية والمنطقة التجارية .كما ادى ذلك أيضا إلى
توقف األعمال في مشاريع المجموع .نتيجة لذلك ،اعترفت اإلدارة ان هنالك مؤشرات على انخفاض القيمة .وهنـاك مؤشر على
انخفاض القيمـة الـدفتريـة للموجودات غير المـاليـة ،والفنادق والعقارات التجارية ("العقارات") المرتبطة بعمليات المجموعة أعلى
من المبالغ القابلة لالسترداد.
لغرض اختبار االنخفاض في القيمة للموجودات غير المالية ،يتم تجميع الموجودات األساسية معا في أصغر مجموعة من الموجودات
التي تولد ت دفقات نقدية واردة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات
األخرى أو وحدات توليد النقد .حددت المجموعة المبالغ القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد من خالل تقييم القيمة العادلة ناقصا
تكلفة االستبعاد من الموجودات األساسية والقيمة قيد االستخدام (أيهما أعلى) .يعتبر التقييم على أنه ضمن المستوى  3في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة بسبب المدخالت غير القابلة للرصد المستخدمة في التقييم .استنادا إلى التقييم ،لم يتم تحديد انخفاض في القيمة.
فيما يلي منهجية التقييم والمدخالت الهامة واالفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيمين في تقييم صافي القيمة القابلة لالسترداد:
منهجية التقييم:
قامت المجموع باشراك خبراء تقييم مستقلين مهنيين مؤهلين ،هم "دورتشيستر " ،و"سكوير ميتر" معتمدين من قبل الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين وفقا لمعايير مجلس معايير التقييم الدولية وكذلك األنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) .لدى
شركتي دورتشيستر و سكوير ميتر للتقييم العقاري خبرة حديثة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  ،13لتحديد القيمة العادلة للعقارات في
المواقع والقطاعات التي تقع بها عقارات المجموعة.
تتضمن اإلدارة المالية للمجموعة فريقا يقوم بمراجعة التقييمات التي يقوم بها المقيمون المستقلون ألغراض إعداد التقارير المالية .يقدم
هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة .تعقد مناقشات عمليات التقييم والنتائج
بين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي ،ورئيس إدارة المخاطر ،و فريق التقييم وخبير التقييم المستقل مرة واحدة على األقل كل ربع سنة ،بما
يتماشى مع تاريخ التقارير الربع السنوية للمجموعة.
لم تطرأ أي تغيرات على طرق التقييم خالل السنة.
تقوم اإلدارة المالية في نهاية كل سنة مالية:
 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل؛ تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة .و إجراء مناقشات مع المقيم المستقل.يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى  2و 3في تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم الربع السنوية بين الرئيس التنفيذي
للقطاع المالي ،ورئيس إدارة المخاطر وفريق التقييم .كجزء من هذه المناقشة ،يقدم الفريق تقريرا يشرح أسباب تحركات القيمة العادلة.
لدى المجموعة عدد من الفنادق المشغلة والفنادق تحت اإلنشاء .يعتبر كل فندق وحدة توليد نقد منفصلة بغرض اختبار االنخفاض في
القيمة .عند تحديد القيمة العادلة ،استخدم المقيم طريقة الدخل والقيمة المتبقية وطريقة التكلفة وفي بعض الحاالت للمتوسط المرجح لهذه
الطرق .في حالة الموجودات غير التشغيلية التي تتكون من قطع األراضي فقط ،استخدم المقيم أسلوب طريقة القيم المقارنة .لدى
المجموعة أيضا عدد من المراكز التجارية ويعتبر كل مركز تجاري وحدة توليد نقد منفصلة .استخدم المقيم أسلوب طريقة الدخل عند
تقييم المراكز التجارية والمراكز التجارية تحت اإلنشاء.
طريقة الدخل :بموجب هذا النهج ،حصل المقيمون على إيجار العقار ذي الصلة والتدفقات النقدية الواردة المستقبلية .يتم خصم التدفقات
النقدية الواردة لإليجارات المستقبلية إلى تاريخ التقييم ،مما أدى إلى القيمة الحالية للعقار االستثماري ذي الصلة .حيث أن هذه التقييمات
تستند إلى مدخالت هامة ال يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى .3
طريقة التكلفة :في تقييم طريقة التكلفة ،يكون سعر السوق للعقار مساويا للقيمة العادلة لألرض باإلضافة إلى تكلفة البناء ،ناقصا االستهالك،
حيث أن هذه التقييمات تستند إلى مدخالت هامة ال يمكن رصدها ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى .3
طريقة القيم المقارنة والقيمة المتبقية :في ظل هذه الطرق ،حصل المقيم على أسعار األراضي في المناطق المجاورة وقام بتعديلها من أجل
االختالف في مواصفات عقارات المجموعة .إن هذه القيم مبنية على مدخالت هامة ال يمكن رصدها وتم تصنيف قياس القيمة العادلة عند
المستوى . 3
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حددت اإلدارة الطرق والمناهج المذكورة أعاله عن طريق االفتراضات الرئيسية المذكورة أدناه على النحو التالي:
االفتراضات

الطريقة المستخدمة لتحديد القيم

معدل المتوسط اليومي

استنادا إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات ومدعومة بتحليل المنحنى
التاريخي وإيجارات الغرف المعتمدة و معدالت اإليجار بما يشتمل على
التأثيرات المتوقعة للتضخم.

معدل االشغال التقديري

بناء على ظروف السوق الحالية والتاريخية والمتوقعة في المستقبل.

قيمة األراضي المطورة بالتجزئة

أسعار قطع األراضي السكنية والتجارية للمتر المربع في المناطق المجاورة.

معدالت الخصم

تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التأكد من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

معدل الرسملة

تعتمد على الموقع الفعلي وحجم ونوعية العقارات مع مراعاة بيانات السوق
في تاريخ التقييم.

تكاليف االنجاز

تتوافق إلى حد كبير مع الميزانيات الداخلية التي أعدتها اإلدارة لدى المجموعة،
بناء على خبرة اإلدارة ومعرفة ظروف السوق.

يقدم تحليل الحساسية أدناه نسبة التغير في القيمة العادلة نتيجة لالفتراضات الرئيسة التي تمت مالحظتها كما في  31ديسمبر 2020م.
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يوضح الجدول التالي تحليل الحساسية لتغير نسب القيمة العادلة بحسب تغير االفتراضات الرئيسية لوحدات توليد النقد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م:
وحدة توليد النقد

طرق التقييم

معدل االشغال
معدل الخصم التقديري

متوسط اإليجار اليومي  /معدل
اإليجار للمتر المربع
لاير سعودي

تكاليف
االنجاز

قيمة األراضي
المطورة للمتر
المربع

معدل الرسملة

الحساسية
التغير في معدل الخصم

%7

هيلتون لألجنحة

طريقة الدخل

حياة ريجنسي

طريقة الدخل

%7

فندق كونراد

طريقة الدخل

%7

فندق ماريوت

المتوسط
المرجح
لطريقة التكلفة
وطريقة الدخل

%7

من  350إلى 3.400

-

-

%4

%81.42

%88.43

من  375إلى 2.700

-

-

%4

%78.60

من  675إلى 3.400

-

-

%4

السعر لكل متر
مربع
(لاير سعودي لكل
متر مربع)
-10,761
214,286

%4

التغيير في
معدل
الرسملة

%1
0
%1

%1%30
%14

%0
%13
%0

%1
%3
%8-

%1

%11-

%18-

التغير في معدل الخصم
%1-

%0

%1

%30

%13

%3

%0

%9-

%11-

%18-

التغيير في

%1-

معدل الرسملة

0

%14

%1

%1

التغير في معدل الخصم

%58.67

من  350إلى 1.700

-
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%1-

%0

%1

%30

%13

%3

%0

%8-

%11-

%18-

التغيير في

%1-

معدل الرسملة

0

%14

%1

%1

التغير في معدل الخصم
التغيير في
معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%4

%2

%0

0

%2

%0

%1-

%1

%0

%1-

%2-
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طرق التقييم

معدل الخصم

وحدة توليد النقد

هيلتون للمؤتمرات

المتوسط
المرجح لطريقة
التكلفة وطريقة
الدخل

معدل االشغال
التقديري

متوسط اإليجار اليومي /
معدل اإليجار للمتر المربع
لاير سعودي

%7

%73.87

من  350إلى
4.500

تكاليف االنجاز

قيمة األراضي المطورة
للمتر المربع
السعر لكل متر مربع
(لاير سعودي لكل متر
مربع)
214,286-2,329

-

معدل الرسملة

الحساسية

التغير في معدل الخصم
التغيير في
%4

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%7

%3

%1

0

%3

%0

%2-

%1

%0

%3-

%4-

%1-

التغير في معدل الخصم
التغيير في

سوق الخليل ( S1
)& S2

طريقة الدخل

%8-%7.5

 %95إلى %97

7,000 3,7765

-

-

%5.5

فندق دبل تري

طريقة الدخل

%7

%73.01

1,800-400

-

-

%4

المنطقة التجارية -
N3

طريقة الدخل

%7

%100

3,000

-

-

%4

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%21

%7

%3-

0

%13

%0

%9-

%1

%6

%6-

%14-

التغير في معدل الخصم
التغيير في
معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%29

%13

%3

0

%14

%0

%8-

%1

%1

%11-

%18-

التغير في معدل الخصم
التغيير في
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معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%31

%10

%2-

0

%18

%0

%11-

%1

%7

%9-

%19-

%1-

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
طرق التقييم

معدل الخصم

وحدة توليد النقد

المرحلة - 2
جميرة (تحت
االنشاء)

المتوسط
المرجح لطريقة
التكلفة و
طريقة القيمة
المتبقية

%8.5

معدل االشغال
التقديري

%78.01

متوسط اإليجار اليومي /
معدل اإليجار للمتر المربع
لاير سعودي

2,200-500

تكاليف االنجاز

422,399

قيمة األراضي المطورة
للمتر المربع
السعر لكل متر مربع
(لاير سعودي لكل متر
مربع)

الحساسية
معدل الرسملة
التغير في معدل الخصم
التغيير في
%4

-11,400
214,286

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%7

%3

%1

0

%3

%0

%2-

%1

%0.26

%3-

%4-

التغير في معدل الخصم
التغيير في

المرحلة  - 2المول
التجاري ( 2تحت
االنشاء)

طريقة الدخل

%8

%100

2,800

-

-

%5.5

المرحلة - 3
العنوان
( H1تحت
االنشاء)

طريقة التكلفة

%8.5

%75.08

2,000-450

295,555

السعر لكل متر مربع
(لاير سعودي لكل متر
مربع)

%4

المرحلة  - 3المول
التجاري ( 3تحت
اإلنشاء)

طريقة الدخل

%8

%100

2,300

-

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%20

%11

%2-

0

%8

%0

%11-

%1

%2-

%9-

%20-

تكاليف االنجاز + /-
ان نسبة  %5تؤدي إلى تغير بالقيمة العادلة بنسبة ( )%1,1و( )%1,1على التوالي.

214,286-15,741
التغير في معدل الخصم
التغيير في
-
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%5.5

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%32

%11

%2-

0

%19

%0

%11-

%1

%7

%9-

%19-

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
طرق التقييم

معدل الخصم

وحدة توليد النقد

المرحلة  - 4فنادق
تحت اإلنشاء

طريقة التكلفة

المرحلة - 4
المول
التجاري ( 4تحت
اإلنشاء)

طريقة الدخل

المرحلة  - 5قطع
أرضي
المرحلة  - 6قطع
أرضي
المرحلة  - 7قطع
أرضي

طريقة
القيم المقارنة
طريقة
القيم المقارنة
طريقة
القيم المقارنة

%8.5

معدل االشغال
التقديري

متوسط اإليجار اليومي
 /معدل اإليجار للمتر
المربع
لاير سعودي

%75.08

من  300إلى 2.000

تكاليف االنجاز

1,045,858

قيمة األراضي المطورة معدل الرسملة
للمتر المربع
السعر لكل متر مربع
(لاير سعودي لكل متر
مربع)
214,286-2000

%4

الحساسية

تكاليف االنجاز + /-
ان نسبة  %5تؤدي إلى تغير بالقيمة العادلة بنسبة ( )%0,7و( )%0,7على
التوالي.
التغير في معدل الخصم
التغيير في

%7

%100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

السعر لكل متر مربع
%10- /+
السعر لكل متر مربع
%10- /+
السعر لكل متر مربع
%10- /+

%4

معدل الرسملة

%1-

%0

%1

%1-

%35

%12

%3-

0

%21

%0

%13-

%1

%8

%10-

%21-

السعر لكل متر مربع  %10+ /-يؤدي إلى  227مليون لاير سعودي
و( )227مليون لاير سعودي
السعر لكل متر مربع  %10+ /-يؤدي إلى  225مليون لاير سعودي
و( )225مليون لاير سعودي
السعر لكل متر مربع  %10+ /-يؤدي إلى
 663,6مليون لاير سعودي و( )663,6مليون لاير سعودي

ال توجد تغيرات محتملة في أي من االفتراضات الرئيسية التي قد تؤدي إلى انخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد في حال كان التأثير جوهريا بشكل اكبر في االفتراضات الرئيسية والتقديرات فيما يلي
النتائج كما في  31ديسمبر 2020م:
المنطقة التجارية – N3
في حال زيادة معدل الرسملة ومعدل الخصم بنسبة  ،%1قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة بمبلغ  3,7مليون لاير سعودي
فندق دبل تري
في حال زيادة معدل الخصم بنسبة  ،%1قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة بمبلغ  4,4مليون لاير سعودي .في حال زيادة معدل الرسملة ومعدل الخصم بنسبة  ،%1قد يؤدي ذلك انخفاض قيمة بمبلغ 125,2
مليون لاير سعودي.
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العقارات االستثمارية

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات خالل السنة
تحويل إلى موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
(إيضاح ( 6ج))
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
إضافات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م
استهالك للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
استهالك للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2021م
في  31ديسمبر 2020م

أرض
بآالف الرياالت
السعودية

مباني
بآالف الرياالت
السعودية

معدات
بآالف الرياالت
السعودية

موجودات
البنية التحتية
بآالف الرياالت
السعودية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

1,393,948
-

879,983
-

365,102
2,113

92,335
-

2,423,599
69,694

5,154,967
71,807

()54,275
──────────
1,339,673

──────────
879,983

──────────
367,215

──────────
92,335

──────────
2,493,293

()54,275
──────────
5,172,499

──────────
1,339,673
══════════

──────────
879,983
══════════

──────────
367,215
══════════

──────────
92,335
══════════

11,292
──────────
2,504,585
══════════

11,292
──────────
5,183,791
══════════

──────────
──────────
══════════

28,294
11,058
──────────
39,352
10,613
──────────
49,965
══════════

56,179
17,038
──────────
73,217
16,557
──────────
89,774
══════════

16,175
1,924
──────────
18,099
1,925
──────────
20,024
══════════

──────────
──────────
══════════

100,648
30,020
──────────
130,668
29,095
──────────
159,763
══════════

1,339,673
══════════
1,339,673
══════════

830,018
══════════
840,631
══════════

277,441
══════════
293,998
══════════

72,311
══════════
74,236
══════════

2,504,585
══════════
2,493,293
══════════

5,024,028
══════════
5,041,831
══════════
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
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العقارات االستثمارية (تتمة)

-6
أ)

تشـمل العقارات االسـتثمارية مراكز تجارية ومواقف سـيارات وعقارات تحت التطوير .تدر المراكز التجارية ومواقف
السـيارات المطورة دخال من خالل عقود إيجار .خالل السـنة المنتهية في  31ديسـمبر 2021م ،تمت رسـملة مبلغ 11,3
مليون لاير سـعودي كتكاليف اقتراض لبناء عقارات اسـتثمارية مدرجة ضـمن أعمال رأسـمالية تحت التنفيذ ( 31ديسمبر
2020م 57,9 :مليون لاير سعودي) .عالوة على ذلك ،فإن معدل الرسـملة المسـتخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض التي
ســـيتم رســـملتها هو متوســـط ســـعر الفائدة المرج ح المطبق على القروض واالقتراضـــات العامة للمجموعة خالل الفترة،
في هذه الحالة  %3,62سنويا (2020م % 4.26 :سنويا).

ب) تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ موجودات تحت اإلنشاء متعلقة بالمراكز التجارية وأعمال تطوير البنية التحتية في األرض.
ج) تمثل هذه المبالغ ،المبالغ المحولة إلى الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والمتعلقة بموجودات تحددها اإلدارة
ليتم استردادها بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من استمرار االستخدام (الرجوع إلى اإليضاح .)13
د) تم توزيع مخصص االستهالك للسنة على تكاليف مبيعات.
ه) في  31ديسـمبر 2021م ،تم رهن األرض والعقارات االستثمارية للمجموعة بقيمة دفترية بمبلغ  1,018مليون لاير سـعودي
( 31ديسمبر 2020م  1,018:مليون لاير سـعودي) كضمانات مقابل قروض واقتراضات إلى مالكي الوحدات اآلخرين في
صندوق استثمار .انظر أيضا اإليضاح (.)1
و) الرجاء الرجوع أيضا إلى اإليضاح  ( 5ز) بخصوص االفتراضات الرئيسية والمعلومات حول إعادة قياس القيمة العادلة باستخدام
مدخالت ال يمكن رصدها.
ز) فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بشأن العقارات االستثمارية:

دخل إيجار من عقود تشغيل
مصاريف تشغيلية مباشرة على العقارات مدرة إليرادات اإليجار

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

34,334
═════════
()30,322
═════════

26,302
═════════
()78,907
═════════

ال توجد مصروفات تشغيل مباشرة على العقارات االستثمارية ال تدر دخل إيجار (تحت التطوير) خالل 2021م و2020م.
ح) فيما يلي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة:

إيرادات ايجار

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

11,340,000
══════════

8,399,096
══════════

جميع العقارات االستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة هي لغرض توليد دخل إيجار وال يوجد عقارات استثمارية غير محددة
االستخدام.
تتولد اإليرادات من عدد كبير من المستأجرين ال يوجد مستأجر واحد يزيد عن  %20من إيرادات المجموعة.
ط) ترتيبات عقود اإليجار
العقارات االســتثمارية التي تؤجر إلى مســتأجرين تكون بموجب عقود اإليجار التشـغيلية مع اإليجارات المسـتحقة على أسـاس
شـهري .يحمل عقد إيجار المجموعة مدفوعات إيجارية ثابتة في طبيعتها ،وال توجد مدفوعات متغيرة تعتمد على النسب المئوية
للمبيعات.
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العقارات االستثمارية (تتمة)
ي) حددت المجموعة المبالغ القابلة لالسترداد للعقارات االستثمارية من خالل تقييم القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد من
الموجودات األساسية .لم يتم تحديد انخفاض في القيمة.
ك) كما في  31ديسمبر 2020م ،ليس لدى المجموعة أي التزامات تعاقدية مقابل االصالحات المستقبلية والصيانة ولم يتم اثباتها
كالتزام.
ل) فيما يتعلق بجميع العقارات الستثمارية ،االستخدام الحالي هو في أقصى درجاته وأفضلها.

-7

االستثمار في مشروع مشترك

يمثل استثمار المجموعة بنسبة % 40في ترتيب مشروع مشترك في شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة التبريد") ،والتي تعمل بشكل
رئيسي في مجال تقديم خدمات نظام تبريد المنطقة المركزية .لدى شركة التبريد رأس مال يتكون فقط من األسهم العادية ،والتي تحتفظ
بها المجموعة مباشرة ونسبة حقوق الملكية هي نفسها نسبة حقوق التصويت المملوكة .شركة التبريد غير مدرجة في البورصة .أبرمت
المجموعة اتفاقية مع شركة التبريد إلنشاء وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة ("نظام التبريد") .مكان العمل الرئيسي للمشروع المشترك
هو مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية .يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في شركة التبريد باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم
المالية الموحدة .تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية الموحدة للمشروع المشترك .لقد تم تعديلها لتعكس
التعديالت التي أجرتها المجموعة عند استخدام طريقة حقوق الملكية  ،بما في ذلك تعديالت القيمة العادلة والتعديالت على االختالفات في
السياسة المحاسبية .فيما يلي معلومات مالية مختصرة للمشروع المشترك وتسوية القيمة الدفترية لالستثمار في القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي لشركة التبريد:

الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

183,799
796,479
()175,079
()448,565
────────
356,634
════════

130,722
811,589
()148,042
()460,672
────────
333,597
════════

قائمة الربح أو الخسارة لشركة التبريد:

اإليرادات
مصروفات تضمن الزكاة
الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

81,048
()63,119
────────
17,929
────────
17,929
════════

80,358
()61,507
────────
18,851
────────
18,851
════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م
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االستثمار في مشروع مشترك (تتمة)

تسوية مقابل القيمة الدفترية:

في بداية السنة
مساهمة إضافية في حقوق الملكية
الربح للسنة
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
صافي الموجودات الختامي
حصة المجموعة بالـ %
حصة المجموعة باللاير السعودي
تعديالت
القيمة الدفترية
8

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

333,597
5,108
17,929
────────
356,634
═════════
%40
═════════
142,654
()20,892
─────────
121,762
═════════

295,559
18,352
18,851
835
────────
333,597
═════════
%40
═════════
133,439
()18,849
────────
114,590
═════════

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1-8استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة الدفترية
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
إيضاح 2021م

(خسارة)  /مكسب غير محقق
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
2021م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

موجودات غير متداولة
صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة

أ

304,122
════════

304,710
════════

()588
════════

()26,290
════════

الموجودات المتداولة
صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي

ب

24,475
════════

67,836
════════

844
════════

2,308
════════

أ)

يمثل هذا االستثمار  20مليون وحدة ( 31ديسمبر 2020م 20:مليون وحدة) من الكيان المستثمر فيــه وهــو صندوق استثماري
عقاري مقفل خاص ،مقره في المملكة العربية الســعودية وتديره شــركة البالد لالســتثمار .الهدف من الكيان المســتثمر فيه هو
الحصــول على حصــة في عقار ات تقع في مكة المكرمة من أجل توليد الدخل ونمو رأس المال .تتمثل الموجودات الرئيسـية للكيان
المسـتثمر فيه في العقارات االسـتثمارية .يقوم الكيان المسـتثمر فيه بإعداد ونشـر القوائم المالية على أسـاس نصـف سـنوي والتي
تدرج فيها صـافي قيمة الموجودات للصـندوق بنا ء على القيمة العادلة لهذه العقارات االسـتثمارية ،كما هو محدد منقبل أكثر من مقيم
من المقيمين المسـتقلين (يشـار إليه بـــــ "صـافي قيمة الموجودات االسـترشـادية") .تعتقد اإلدارة أن صـافي قيمة الموجودات
االسـترشـادية هي تقريب معقول للقيمة العادلة للشركة المستثمر بها .وفقا للقوائم المالية المدققة للشركة المستثمر بها للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2021م ،فإن صافي قيمة الموجودات االسـترشـادية للوحدة تقدر بمبلغ  15.2لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م:
 15.24لاير سعودي) والذي تم استخدامه على أساس التقييم الستثمار المجموعة كما في  31ديسمبر 2021م.

ب)
ج) يمثل هذا اسـتثمارا في صـندوق اإلنماء للسـيولة باللاير السـعودي وهو صـندوق اسـتثمار عام مقره المملكة العربية السـعودية وتديره
شـركة اإلنماء لالسـتثمار .الهدف من الكيان المستثمر فيه هو االستثمار في عقود المرابحة التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

49

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

-8

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)

 1-8استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)
د) تشمل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في الصناديق .توضح الجداول التالية طرق
تقييم مستخدمة في قياس القيم العادلة لألدوات المالية في قائمة المركز المالي ،باإلضافة إلى المدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها
المستخدمة.
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

 31ديسمبر
2021م

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

 31ديسمبر
2020م

اإلجمالي

األسعار المدرجة
في أسواق نشطة
(المستوى :)1

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

مدخالت جوهرية مدخالت جوهرية
قابلة للمالحظة عير قابلة
للمالحظة
(المستوى )2
(المستوى )3
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

328,597
════════

24,475
════════

304,122
════════

════════

372,546
════════

67,836
════════

304,710
════════

════════

 2-8المبلغ المدرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

(خسارة) القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
مكسب القيمة العادلة المدرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

()588
─────────
844
─────────

()26.290
─────────
2,308
─────────

 3-8القيمة العادلة والتعرض للمخاطر
معلومات حول الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة كما هو في اإليضاح .30
-9

النقد وما في حكمه

النقد في الصندوق
النقد لدى البنوك (انظر اإليضاحات "أ" و"ب" و"ج" أدناه)
ودائع أجل أقل من ثالثة شهور (انظر اإليضاح "أ"أدناه)
ناقص :نقد محتجز  -غير متداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
ناقص :نقد محتجز  -متداول (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

85
981,527
305,925
────────
1,287,537
()242,590
()716,520
────────
328,427
════════

462
335,747
305,925
────────
642,134
()242,590
()348,319
────────
51,225
════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

-9
أ)

النقد وما في حكمه (تتمة)
يتضـمن هذا البند ودائع مرابحة محتفظ بها لدى بنوك تجارية بفترة اسـتحقاق أصلية لمدة ثالثة ،وتحقق أرباحا بمعدالت السـوق
السـائدة .ومع ذلك ،فإن ودائع المرابحة محتجزة بموجب حسـابات احتياطي وفقا لالتفاقيات بموجب الترتيبات ذات الصلة مع البنوك
التجارية .يعتمد التصنيف على الترتيب التعاقدي ويصنف كمتداول عند استحقاق الدفع.

ب) يبلغ الرصـيد في الحسـابات البنكية مع الكيانات التي لها إدارة مشـتركة مع المجموعة  1.5مليون لاير سـعودي كما في تاريخ التقرير
( 31ديسـمبر 2020م 50.3 :مليون لاير سعودي).
ج) يتم االحتفاظ بالنقد في الحســـابات لدى البنوك التي لها تصـــنيفات ائتمانية جيدة .تقارب القيمة العادلة للنقد وما في حكمه و النقد
المحتجز يقارب القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
 -10الموجودات األخرى

إجمالي الموجودات غير المتداولة
إيجار مستحق
إجمالي الموجودات األخرى
مصاريف مدفوعة مقدما
الذمم المدينة األخرى للفنادق
أخرى
اإلجمالي

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

18,396
────────

19,944
────────

8,362
37,539
49,329
────────
95,230
════════

11,194
16,468
4,560
────────
32,222
════════

يتم تسوية الجزء المتداول لإليجار المستحق والذمم المدينة األخرى على  12شهرا من تاريخ التقرير .وبالتالي يتم اعتبار القيمة الدفترية
كمماثلة للقيمة العادلة.
11

عقارات للتطوير والبيع

تمثل هذه العقارات عقارات يتم تطويرها لبيعها كوحدات سكنية تحددها اإلدارة الستخدامها للبيع المستقبلي في سياق عمليات المجموعة
االعتيادية.
كانت الحركة خالل السنة المنتهية كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
تحويالت (إيضاح  5وإيضاح )4-11
إضافات
ناقص :المحمل على تكلفة اإليرادات
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

1,419,044
()1,395,058
820
─────────
24,806
─────────
24,806
═════════

1,423,302
11,771
─────────
1,435,073
()16,029
─────────
1,419,044
═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -11عقارات للتطوير والبيع (تتمة)
 1-11كما في  31ديسمبر 2021م ،تم رهن العقارات للتطوير للمجموعة والبالغة ال شئ مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م:
 146مليون لاير سعودي) كضمان لبنك تجاري محلي وحاملي صندوق االستثمار.
 2-12يتم إدراج العقارات للتطوير والبيع المثبتة كمصروف خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م بقيمة ال شئ ( 31ديسمبر
2021م 16 :مليون لاير سعودي) ضمن تكلفة عقارات للتطوير مباعة.
 3-11كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م ،فإن صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات يتم تقييمها على أنها أعلى من القيم
الدفترية.
 4-11وافق مجلس اإلدارة على تغير االستخدام للممتلكات للتطوير والبيع إلى ممتلكات للتملك والتشغيل .إن التغير في التصنيف
واستراتيجية االعمال من التشغيل بسبب التغير في االستخدام وجزء أساسي نتيجة لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.

وحدات سكنية
أجرت إدارة المجموعة دراسة حول تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات السكنية الخاصة بها .تشتمل هذه الدراسة على تحديد نموذج
االستبعاد المطبق وتقدير المتغيرات الهامة مثل سعر البيع المقدر بناء على نموذج االستبعاد المطبق والتكلفة المقدرة للبيع والتكلفة المقدرة
لتجهيز األصل للبيع .كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م ،فإن صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات السكنية يتم تقييمها
على أنها أعلى من القيم الدفترية.
 -12الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

 31ديسمبر
2021م

الذمم المدينة من العقود مع العمالء
ذمم مدينة من إيرادات اإليجار وبيع أراضي
ذمم مدينة متعلقة بعقارات للتطوير والبيع
موجودات العقد
دفعات مقدمة للموردين
الهامش والودائع األخرى
ذمم مدينة أخرى
ناقص :صافي خسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية

بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

16,757
156,322
56,550
152,904
14,571
211,645
()60,689
─────────
548,060
═════════

36,679
53,382
17,532
69,996
6,538
14,571
7,127
()104,297
─────────
101,528
═════════

الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشــتقة مقاسة بالتكلفة المطفأة وتســتحق بشــكل عام على فترات من  90إلى
 180يوما .قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة .ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات
مقابل الذمم المدينة التجارية لدى األطراف الخارجية ،وبالتالي فإن هذه األرصـدة بدون ضـمانات .تتركز الذمم المدينة التجارية للمجموعة
في المملكة العربية السـعودية .كما في  31ديسـمبر 2021م ،اسـتحوذ أكبر خمـسة عمالء بنسبة  31( %71ديسمبر 2020م )%36 :للذمم
المدينة القائمة .لقصر أجل الذمم المدينة التجارية ،تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.
تتضمن الدفعات المقدمة للموردين بشكل رئيسي الدفعات المقدمة المتعلقة بإصالح وصيانة أعمال البنية التحتية.
مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كالتالي:

الذمم المدينة من العقود مع العمالء
ذمم مدينة من إيرادات اإليجار
ذمم مدينة متعلقة بعقارات للتطوير والبيع
موجودات العقد
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

9,882
41,921
8,886
────────
60,689
════════

26,571
47,749
17,532
12,445
────────
104,297
════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -12الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى (تتمة)
 1-12فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة جميع الذمم المدينة:

الرصيد االفتتاحي
المخصص للسنة
عكس قيد خالل السنة
شطب مخصص مقابل ذمم مدينة
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

104,297
()34,036
()9,572
─────────
60,689
═════════

21,227
83,070
─────────
104,297
═════════

تتعلق موجودات العقود ذات الصلة بمبيعات العقارات على الخارطة لغرض التطوير والبيع يتم االعتراف بموجودات العقود مبدئيا
لإليرادات المكتسبة من العقارات تحت التطوير المقدمة للعمالء ولكن لم يتم إصدار فواتير بها .عند إصدار الفاتورة ،يتم إعادة تصنيف
المبالغ المعترف بها كموجودات عقود إلى ذمم مدينة تجارية .اعترفت المجموعة بمخصص خسارة لموجودات عقود وفقا للمعيار (.)9
-13

مكسب من استبعاد موجودات غير متداولة

الرصيد االفتتاحي
محول من ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير متداولة مباعة خالل السنة
الرصيد الختامي
متحصالت من استبعاد موجودات غير متداولة
مكسب من استبعاد موجودات غير متداولة

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

115,821
110,835
()226,656

115,821
-

─────────
═════════
1,145,000
═════════
1,068,808
═════════

─────────
115,821
═════════
═════════
═════════

وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،تم بيع قطع األراضي التالية:
 )1قطعة أرض بمساحة  2,572متر مربع ،تقع في المرحلة  7من مشروع المجموعة من خالل نقل الملكية القانونية إلى المشتري.
وبلغت قيمة البيع  830مليون لاير حيث تم تأجيل  52مليون لاير سعودي من إجمالي المبلغ وسيتم االعتراف بها عند استيفاء
التزام األداء.
 )2قطعة أرض بمساحة  2,600متبر مربع ،تقع في المرحلة  5من مشروع المجموعة عن طريق نقل ملكية قطعة األرض إلى
المشتري دون شروط قابلة لإللغاء .تتوقع إدارة المجموعة نقل الملكية كبند احترازي دون وجود التزام أداء إضافي.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -14رأس المال واالحتياطيات
 1-14رأس المال
كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م ،يتكون رأسمال الشركة من  929.400.000سهم بقيمة  10لاير سعودي.
 2-14االحتياطي النظامي
طبقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يجب تحويل  %10من صافي دخل السنة (بعد تحمل الخسائر المتراكمة) إلى االحتياطي
النظامي .يجوز للمجموعة أن تقرر التوقف عن إجراء مثل هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا
االحتياطي غير قابل للتوزيع .بما أن الشركة لديها خسائر متراكمة حتى نهاية العام ،لم يتم أي تحويل إلى االحتياطي النظامي
 3-14احتياطي لدفعات مقدمة إلى بعض المساهمين المؤسسين
يمثل ذلك مبالغ إلى بعض المؤسـسـين ("المؤسـسـين") في السـنوات السـابقة ،ومعتمدة من المسـاهمين على النحو الواجب والمنصـوص
عليه في النظام وتوقفت الحقا من خالل قرار المســاهمين في اجتماع جمعيتهم العمومية غير العادية بتاريخ  28مارس 2016م (الموافق
 19جمادى اآلخر  1437هـ) .السلف قابلة للتعديل مقابل توزيعات األرباح المستقبلية من قبل الشركة و/أو عائدات بيع أسهم الشركة
المحتفظ بها من المؤسسين.
 -15القروض واالقتراضات
فيما يلي تفاصيل القروض واالقتراضات الخاصة بالمجموعة:

القروض واالقتراضات
عموالت مستحقة عن قرض ألجل
ناقص :نفقات مالية مؤجلة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

الجزء غير المتداول

قرض حكومي (اإليضاح "أ" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
قرض مشترك (اإليضاح "ب" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "ج" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "و" أدناه)
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "ز" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
الصكوك الثانوية (اإليضاح "ح" أدناه)
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "ط" أدناه)
ناقص :تكاليف مالية مؤجلة
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

9,632,872
241,320
()65,262
────────
9,808,930
()1,766,085
────────
8,042,845
════════

10,529,748
433,374
()23,041
────────
10,940,081
()2,592,201
────────
8,347,880
════════

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

1,326,088
4,889,028
201,980
29,150
600,000
506,250
547,550
─────────
8,100,046
()57,201
─────────
8,042,845
═════════

3,000,000
318,300
3,587,699
331,770
2,873
600,000
15,856
506,250
─────────
8,362,748
()14,868
─────────
8,347,880
═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -15القروض واالقتراضات (تتمة)

الجزء المتداول

قرض حكومي (اإليضاح "أ" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
قرض مشترك (اإليضاح "ب" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "ج" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "د" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "هـ" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
تسهيل من بنك محلي (اإليضاح "و" أدناه)
عمولة مستحقة الدفع
العمولة المستحقة (اإليضاح "ز" أدناه)
العمولة المستحقة (اإليضاح "ح" أدناه)
العمولة المستحقة (اإليضاح "ط" أدناه)
ناقص :تكاليف مالية مؤجلة
الجزء المتداول

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

635,656
9,496
1,000,000
3,171
70,000
1,099
29,150
420
15,455
8,318
1,381
────────
1,774,146
()8,061
────────
1,766,085
════════

42,421
957,029
840
272,973
11,851
1,000,000
28,553
135,753
1,757
138,274
969
3,560
6,394
────────
2,600,374
()8,173
────────
2,592,201
════════

قروض ألجل
أ)

في  13ديســمبر 2011م (الموافق  18محرم 1433هــ) ،وقعت المجموعة اتفاقية مع وزارة المالية ،منشأة حكومية ،للحصــول
على قرض بمبلغ  3مليار لاير ســعودي .تم تخصـيص القرض لتطوير المرحلة الثالثة من مشـروع المجموعة في البداية ،كان المبلغ
مسـتحقا للتسـوية على ستة أقســاط نصــف ســنوية تبدأ من  1يناير 2014م .ال توجد تعهدات دين مالية لهذا التسهيل.
خالل 2016م ،حصلت المجموعة على تمديد في تاريخ بدء التسوية حتى  1يناير 2019م.
خالل 2018م،حصـلت المجموعة على موافقة من المقرض إلعادة جدولة القرض لسـداده على ثالثة أقسـاط متسـاوية سـنويا ،بدءا
من  31ديســمبر 2018م ،مع فائدة بسعر سايبور زائد .%1.75
خالل 2020م ،حصلت المجموعة على موافقة من المقرض لتأجيل سداد جميع األقساط التي كانت مسحقة في أو قبل  31ديسمبر
202م .حتى  31مارس 2022م .رهنت المجموعة بالمرحلة الثالثة للمقرض كرهن عقاري مقابل مبلغ القرض.
وخالل سنة 2021م ،أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة هيكلة للقرض مع وزارة المالية والتي تتضمن تعديالت كبيرة على شروط
القرض مثل التنازل عن العمولة المستحقة ورسملة العمولة لجزء لفترة معينة لبداية السداد  ،وتعديل معدالت العمولة وتحويل جزء
معين من القرض الحالي إلى أداة دائمة تابعة .وتمديد االستحقاق لمبلغ متبقي مضمون بقيمة  1,5مليار لاير سعودي إلى  31مارس
2031م كدفعة واحدة.
فيما يلي السمات الرئيسية لألداة الدائمة التابعة التي تبلغ  1,5مليار لاير سعودي:
 -1التنازل عن كامل المبالغ المستحقة والربح غير المدفوع بقيمة  457مليون لاير سعودي.
 -2ال تحمل األداة الدائمة استحقاقا تعاقديا وال تملك الجهة الحكومية حقا تعاقديا في االسترداد أو السداد في السياق العادي ألعمال
المجموعة.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -15القروض واالقتراضات (تتمة)

قروض ألجل (تتمة)
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.
قامت المجموعة بتحليل األداة الدائمة التابعة التي لها مميزات أداة حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ( )32وبالتالي تم
تصنيفها ضمن حقوق الملكية بقيمتها العادلة في تاريخ تحويل الدين (اإلطفاء).
سيتم سداد الدفعة الواحدة من القرض من  31ديسمبر 2026م على ستة أقساط نصف سنوية إلى موعد االستحقاق النهائي في 31
مارس 2031م .يترتب ربح سنوي يبدأ مباشرة بعد إعادة الهيكلة .بعض التحديثات على الضمانات المقدمة مقابل قرض سداد لدفعة
واحدة.
ونظرا الستالم وثيقة الشروط الملزمة من وزارة المالية وتاكيد الوكيل البنكي وموافقة مجلس اإلدارة على شروط الوثيقة ،ألغت
المجموعة االعتراف بالتسهيل السابق واعترفت بالتسهيالت الجديدة  .تتضمن التغييرات في شروط القرض األصلي لوزارة المالية
تعديالت جوهرية وبالتالي ،تم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لقرض ما قبل إعادة الهيكلة والقيمة العادلة لألداة الدائمة والقرض
الذي يسدد على دفعة واحدة البالغ  1.4مليار لاير سعودي ،كصافي مكسب على قرض إعادة الهيكلة القرض في قائمة الربح أو
الخسارة و الدخل الشامل اآلخر .إدارة المجموعة حاليا بصدد اإلجراءات النهائية لتوقيع اتفاقية التسهيالت كما في  31ديسمبر
2021م.
ب) بتاريخ  18مايو 2015م (الموافق  29رجب  1436هـ) تم توقيع اتفاقية قرض إسالمي مشترك بنظام اإلجارة بحد ائتماني قدره 8
مليار لاير سعودي مع بنكين محليين .تم استخدام هذا القرض في سداد جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمراحل  2و 4و 5بما في
ذلك قرض من بنك محلي بحد ائتماني قدره  2مليار لاير سعودي (تم دفعه) والتزام آخر قصير األجل ،باإلضافة إلى استكمال إنشاء
المرحلة  2والمرحلة ، 4وكذلك تنفيذ المرحلة  .5يستحق سداد تمويل القرض اإلسالمي المشترك على مدى  12سنة من تاريخ توقيع
االتفاقية بواقع دفعات ربع سنوية تنتهي في سبتمبر 2027م .سحبت المجموعة مبلغ  4.5مليار لاير سعودي بموجب التسهيل ويحمل
ربحا بمعدل سايبور زائد نسبة .خالل 2020م ،تلقت المجموعة خطابا بتأجيل السداد المستحق حتى  31مارس 2021م.
قدمت المجموعة مقابل هذا التسهيل الضمانات التالية:
•
•

بلغ رهن صكوك األراضي والممتلكات للمراحل المذكورة أعاله مع القيمة الدفترية مبلغ  7,285مليون لاير سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م.
سند أمر من قبل المجموعة للقرض البالغ  6.1مليار لاير سعودي.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أكملت المجموعة إعادة هيكلة تسهيالت قرض مشترك مع التغييرات الرئيسية التالية:
•  1.2مليار لاير سعودي إضافية من الحد المتاح لعمليات السحب المستقبلية.
• تمديد االستحقاق النهائي للقرض المشترك لمدة  3سنوات من تاريخ االستحقاق األصلي مع خيار التمديد لمدة  3سنوات أخرى،
مع مراعاة بعض الشروط المتفق عليها مسبقا
• جدول سداد منظم بناء على التدفقات النقدية للمشاريع األساسية
• ستبدأ عمليات السداد المجدولة بعد فترة سماح مدتها  3سنوات
• نطاق التخفيض في معدل الربح بناء على التقدم المحرز في المرحلتين  2و  4من المشروع وتخفيض التسهيل
وقد أعادت المجموعة شروط إعادة التفاوض وحددت التغيرات لعرض تعديالت غير جوهرية .وبناء على ذلك ،تم االعتراف بخسارة
التعديل الناتجة بقيمة  173مليون لاير سعودي كصافي ربح من إعادة هيكلة القرض المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل
الشامل اآلخر.

56

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
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قروض ألجل (تتمة)
ج) وقعت المجموعة بتاريخ  20مارس 2017م (الموافق  21جمادى اآلخرة 1438هـ) اتفاقية تسهيل قرض طويلة األجل غير مضمون
مع بنك محلي له إدارة مشتركة مع الشركة (إيضاح  )19بحد التسهيل  842مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات
القائمة على المجموعة ،حيث سيتم سداد القرض على
مدى أربع سنوات .وبالتالي ،وفقا لشروط السداد ،فإن القرض يستحق السداد على سبعة أقساط نصف سنوية متساوية ،واستحق القسط
األول في  20مارس  2018م (الموافق  3رجب 1439هـ) بينما استحق القسط األخير في  20مارس 2021م (الموافق  7شعبان
1442هـ) .يحمل القرض تكاليف االقتراض وفقا لمعدل سايبور زائد  .%5في  21مارس 2019م (الموافق  14رجب 1441هـ)،
أبرمت المجموعة اتفاقية معدلة  /معاد هيكلتها تتعلق بتسهيل للمبلغ المستحق من القرض كما في تاريخ إعادة الهيكلة .وبناء عليه،
ووفقا للشروط المعدلة ،يتم سداد القرض على تسعة أقساط؛ القسط األول المستحق في  18أغسطس 2019م (الموافق  17ذو الحجة
1440هـ) والدفعة األخيرة المستحقة في  19سبتمبر 2023م (الموافق  4ربيع األول 1445هـ .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،تلقت المجموعة تأجيال قصير األجل على القسط المستحق في مارس 2020م وسبتمبر 2020م حتى تاريخ استحقاق القسط
التالي في مارس 2021م
وسيتم سداد المبلغ المتبقي حتى سبتمبر  2023بناء على جدول سداد اإليجار نصف السنوي .بسبب إعادة الهيكلة في الدفعات الحالية
 ،قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل بمبلغ  4.9مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .خالل 2021م،
تلقت المجموعة تأجيل قصير األجل للقسط المستحق في مارس 2021م حتى يوليو 2021م .كما في  31ديسمبر 2021م ،استخدمت
المجموعة مبلغ  636مليون لاير سعودي .الحقا لنهاية السنة ،تم سداد القرض بالكامل .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
د) وقعت المجموعة بتاريخ  17يوليو 2017م (الموافق  22شوال 1438هـ) اتفاقية تسهيل غير مضمونة مع بنك محلي بمبلغ 500
مليون لاير سعودي لغرض سداد بعض المطلوبات القائمة للمجموعة .يحمل القرض تكاليف اقتراض بالمعدالت التجارية ويستحق
السداد بعد ستة أشهر (مع وجود خيار لتمديد الفترة ستة أشهر أخرى) .يستحق سداد القرض في  31أغسطس 2018م (الموافق 20
ذو الحجة 1439هـ) .بتاريخ  16أكتوبر 2017م (الموافق  26محرم 1439هـ) ،أعادت المجموعة التفاوض ووقعت اتفاقية لتحويل
التسهيل غير المضمون القائم من خالل تسهيل مضمون بمبلغ إضافي وقدره  500مليون لاير سعودي ليزيد مبلغ التسهيالت إلى 1
مليار لاير سعودي لتغطية المطلوبات القائمة للمجموعة .إن التسهيل الجديد مضمون بقيمة  1مليار لاير سعودي بوحدات مشترك
فيها لشركة جبل عمر للتطوير في حصة الشركة التابعة للمجموعة ،صندوق اإلنماء مكة العقاري ،وكانت مستحقة الدفع في 31
مارس 2018م .يحمل القرض تكاليف اقتراض وفقا لألسعار التجارية .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أنهت المجموعة
شروط إعادة الهيكلة للتسهيالت وبالتالي تم تمديد فترة االستحقاق حتى نوفمبر 2021م مع تكلفة اقتراض مع معدل سايبور زائد .%3
قامت المجموعة بإثبات خسائر تعديل تبلغ  36.2مليون لاير سعودي نتيجة إلعادة جدولة التسهيالت خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
ه) وقعت المجموعة بتاريخ  17يناير 2018م (الموافق  30ربيع اآلخر 1439هـ) تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي
بمبلغ  300مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .تم تجديد التسهيل بقيمة 209.8
مليون لاير سعودي مع تاريخ انتهاء في  30يناير 2020م .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،تم تمديد التسهيل .في
 31ديسمبر2021م ،استغلت المجموعة مبلغ  70مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة بمعدل سايبور زائد .%2.5
كما في  31ديسمبر 2021م و2020م ،وبموجب تسهيالت االقتراض ،يتعين على المجموعة االمتثال للتعهد المالي لنسبة الدين إلى
نسبة حقوق الملكية التي ال تتجاوز .1 :2.5
و) وقعت المجموعة بتاريخ  16أغسطس 2017م (الموافق  24ذو القعدة 1438هـ) تسهيل غير مضمون وغير ممول مع بنك محلي
بمبلغ  200مليون لاير سعودي بغرض فتح خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل المجموعة .وتحمل التسهيالت تكاليف االقتراض
بمعدالت تجارية وتم ترحيل التسهيالت حتى  17سبتمبر 2022م (الموافق  21صفر 1444هـ) .تحمل التسهيالت تكاليف االقتراض
وفقا لمعدل سايبور .في  31ديسمبر 2021م ،استخدمت المجموعة مبلغ  76مليون لاير سعودي لتسوية بعض المطلوبات القائمة .ال
توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
ز) في  30يناير 2019م (الموافق  24جمادى األولى 1440هـ) ،وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك محلي بمبلغ  600مليون لاير سعودي
لغرض تمويل متطلبات النفقات العامة لمشروع المرحلة الثالثة والتزامات مالية أخرى .كان القرض مستحق السداد في  27فبراير
2020م .قدمت المجموعة فندقا كضمان مقابل مبلغ القرض .يحمل التسهيل تكاليف اقتراض بأسعار تجارية بسعر سايبور زائدا .%2
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أنهت المجموعة شروط إعادة الهيكلة للتسهيالت وبالتالي تم تمديد فترة االستحقاق حتى
ديسمبر 2025م .خالل 2020م ،اعترفت المجموعة بخسائر معدلة بقيمة  18.5مليون لاير سعودي نتيجة إعادة الجدولة خالل سنة
2020م .سيتم ربط الدفعات المؤجلة بالتدفقات النقدية التشغيلية المخصصة للفندق .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
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ح) بتاريخ  12نوفمبر  2018م ،أصدرت المجموعة صكوكا خاصة غير مضمونة وثانوية متوافقة مع الشريعة بمبلغ  506مليون لاير
سعودي بتاريخ استحقاق  15نوفمبر  2023م .تم إصدار الصكوك تحت اسم شركة تابعة مملوكة بالكامل "جبل عمر للصكوك
المحدودة" بالدوالر األمريكي .يتم سداد المبلغ األساسي المستحق على دفعة واحدة تستحق في تاريخ االستحقاق .تحمل الصكوك
معدل عمولة ثابت  %9.85سنويا .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالصكوك.
الحقا لنهاية السنة ،تعلن الشركة عن االسترداد الجزئي المبكر للصكوك بقيمة  67,500,000دوالر أمريكي كمبلغ إجمالي اسمي
لشهاداتها (من إجمالي المبلغ االسمي البالغ  135,000,000دوالر أمريكي) والتي تم إصدارها في  15نوفمبر 2018م وتاريخ
استحقاقها األصلي هو  15نوفمبر 2023م.
ط) وخالل المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،دخلت المجموعة في ترتيب تمويل مضمون بقيمة  1.6مليار لاير سعودي مع مقرض
الستكمال المرحلة الثالثة من مشروع المجموعة .تم سحب  547مليون لاير سعودي الذي تم استخدامه لتسوية بعض االلتزامات
المتعلقة بالمرحلة  . 3وسيتم إجراء عمليات السحب المتبقية من هذا التسهيل خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة .تكلفة االقتراض هي سايبور زائد  %0.9سنويا .ال توجد تعهدات دين مالية متعلقة بالتسهيل.
 -16مطلوبات مقابل عقود اإليجار
فيما يلي تفاصيل المطلوبات مقابل عقود اإليجار:

إجمالي مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار
تكاليف تمويل
ناقص :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

15,090
()534
────────
14,556
()3,247
────────
11,309
════════

27,061
()2,023
────────
25,038
()10,857
────────
14,181
════════

خالل سنة 2021م ،سجلت المجموعة إضافة بمبلغ ال شيء (2020م 16 :مليون لاير سعودي) كإعادة قياس بسبب التغيير في مدة عقد
اإليجار بناء على ممارسة خيار التمديد.
نفقات تمويل غير التزام عقود
إيجارات عقود
اإليجار
مطفأة
مستقبلية
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
 31ديسمبر 2021
3,247
()160
3,407
أقل من سنة
11,309
()374
11,683
بين سنة إلى خمس سنوات
─────────
─────────
─────────
14,556
()534
15,090
═════════
═════════
═════════
 31ديسمبر 2020م
10,857
()731
11,588
أقل من سنة
14,181
()1,292
15,473
بين سنة إلى خمس سنوات
─────────
─────────
─────────
25,038
()2,023
27,061
═════════
═════════
═════════
58

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -17مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتشغيل برنامج المنافع المحددة بموجب متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية .تستند مدفوعات منافع نهاية
الخدمة بموجب البرنامج على أساس الرواتب النهائية والبدالت وسنوات الخدمة التراكمية في تاريخ انتهاء خدمة الموظفين ،كما هو محدد
بالشروط الموضحة في قانون العمل في المملكة العربية السعودية .إن برامج منافع نهاية الخدمة للموظفين هي غير ممولة ويتم استيفاء
التزام دفع المنافع حال استحقاقها عند إنهاء خدمة الموظف .يلخص الجدول أدناه مكونات صافي مصروف المنافع المعترف بها في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ،والمبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة.

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

التزام المنافع المحددة في بداية السنة

33,400

29,523

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
مكسب التقليص

7,992
459
()757
7,694

10,968
785
()1,869
9,884

المدرج في الربح أو الخسارة

المدرج في الدخل الشامل اآلخر
(مكسب)  /خسارة من إعادة القياس:
(مكسب)  /خسارة اكتوارية ناتجة عن:
 االفتراضات المالية -تعديالت الخبرة

أخرى
منافع مدفوعة
التزام محول
التزام المنافع المحددة في نهاية السنة
االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في تاريخ التقرير المالي:

معدل الخصم ()%
معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب ()%

 31ديسمبر
2020م

()1,236
()1,254
()2,490

2,875
()1,053
1,822

()11,034
()261
()11,295
────────
27,309
════════

()7,829
()7,829
────────
33,400
════════

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

%2.4
%2.25

%1.65
%2.30

في  31ديسمبر 2021م ،بلغ متوسط الفترة المرجحة اللتزام المنافع المحددة  6سنوات ( 31ديسمبر 2020م 5.55 :سنوات).
يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة التقرير المالي لسندات الشركات العالية السيولة مع الشروط
والعمالت التي تتوافق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية التقديرية لخارج الشركة المستقبلية.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -17مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
تحليل الحساسية
إن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير ألحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة ،مع االحتفاظ بافتراضات أخرى ثابتة ،قد تؤثر
على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبينة أدناه:
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2021م
نقص
زيادة
النقص
الزيادة
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
معدل الخصم (حركة )%1
زيادة الرواتب المستقبلي (حركة )%1

()1,600
1,958

()1,848
2,219

1,833
()1,742

2,082
()2,009

تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله وفقا لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة التغيرات المعقولة في االفتراضات
األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية .تستند تحاليل الحساسية إلى تغير في االفتراض الجوهري والمحافظة على إبقاء جميع
االفتراضات االخرى ثابتة .قد ال تكون تحاليل الحساسية ممثلة للتغير الفعلي في التزام منافع الموظفين نظرا ألنه من غير المحتمل بان
التغيرات في االفتراضات ستحدث بمعزل عن بعضها البعض.
فيما يلي المدفوعات المتوقعة غير المخصومة لبرنامج المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:

خالل  12شهرا التالية (فترة التقرير المالي السنوية التالية)
ما بين  1و  5سنوات
ما بين  5و

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

4,458
11,370
7,070
════════

4,631
14,384
9,990
════════

 -18المطلوبات غير المتداولة األخرى

إيضاح  31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
مستحق الدفع إلى شركة تبريد المنطقة المركزية (انظر إيضاح
"ب" ادناه)
محتجزات دائنة  -غير متداولة
ودائع قابلة لالسترداد (انظر االيضاح (أ) أدناه)
أخرى

أ)

22

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

741,205

762,595

370,363
6,457
13,455
────────
1,131,480
════════

358,926
6,096
19,174
────────
1,146,791
════════

يتم استالم الودائع القابلة لالسترداد مقابل المراكز التجارية التي يجب تسويتها في نهاية العقد.

ب) بموجب الترتيب مع شركة تبريد المنطقة المركزية إلنشاء مرافق تبريد وتقديم خدمة التبريد للمجموعة والعمالء اآلخرين ضمن
منطقة مشروع التطوير .تحدد اتفاقية االمتياز معادلة األسعار لبيع الخدمات إلى المجموعة والعمالء بمعدل ثابت يخضع لسعة التبريد
المتعاقد عليها ونوعية خدمات التبريد.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

-19

الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى

أرصدة المتعاقدين مستحقة الدفع
محتجزات دائنة  -متداولة
مصاريف مستحقة الدفع ومخصصات أخرى
دفعات مقدمة من العمالء
ذمم دائنة
المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والجهات المنتسبة
األخرى (اإليضاح )22

أ)

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

334,152
19,117
578,272
188,941
141,071

567,276
8,000
55,985
247,765
159,255

278,313
────────
1,539,866
════════

445,346
────────
1,483,627
════════

تتكون المحتجزات الدائنة من المبلغ الواجب تسويته للمتعاقدين من الباطن بناء على شروط متفق عليها .تم تصنيف المبلغ كمتداول
وغير متداول بحسب التاريخ المتوقع للتسوية.

ب) تمثل الدفعة المقدمة من العمالء المبالغ المستلمة مقابل بيع الوحدات السكنية وقطع األراضي والمبالغ المدفوعة مقدما مقابل إيجار
المراكز التجارية.
 -20ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار
كما هو مبين ،وبموجب التقديرات واألحكام الهامة (اإليضاح  ،)4-2تم توحيد صندوق اإلنماء مكة العقاري ("الصندوق") .ونتيجة لتوحيد
الصندوق ،يستحق دفع االلتزامات إلى بقية مالكي الوحدات في الصندوق .تضمن االلتزام فائدة مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي
بنسبة  % 9,6ومبلغ استرداد مستحق الدفع عند تصفية الصندوق .رهنت المجموعة المرحلة األولى للصندوق للمقرض كضمان مقابل
هذه المعاملة .الرجوع الى اإليضاح  6لمزيد من التفاصيل .ونظرا الن مالكي الوحدات يستلمون عوائد ثابتة ومبلغ استرداد ثابت ،تمت
المحاسبة عن االلتزام بالتكلفة المطفأة.
 .21زكاة مستحقة الدفع
تم احتساب الزكاة بنسبة  %2.5من اإليرادات الخاضعة للزكاة أو الوعاء الزكوي  -أيهما أعلى .وبالتالي ،تم احتساب الزكاة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2021م على أساس الوعاء الزكوي ،وفيما يلي مكوناتها الهامة:

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

حقوق الملكية
مخصصات أول المدة وتسويات أخرى
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
دخل ( /خسارة) معدلة

أ

الوعاء الزكوي

ب

الوعاء الزكوي أعلى من أ و ب

8,312,688
7,903,214
17,162,592
8,226,168
()25,368,250( )26,112,588
(107,030 )9,983,206
═════════ ═════════
()1,067,317
1,125,567
═════════ ═════════
()1,174,347( )1,680,227
═════════ ═════════
()1,067,317
1,125,567
═════════ ═════════

تم تعديل بعض البنود وفقا لقانون الزكاة وضريبة الدخل السعودي للتوصل إلى الوعاء الزكوي.
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 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -21زكاة مستحقة الدفع (تتمة)
كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي:

الرصيد االفتتاحي

مخصص محمل للسنة
محمل زكاة متداول  -السنة الحالية
محمل زكاة متداول  -الفترة السابقة
تحويل من مبالغ مستحقة الدفع

الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

68,741

-

29,017
182,189
211,206

68,741
68,741

21,821
────────
301,768
════════

────────
68,741
════════

الربوط الزكوية
خالل سنة 1443هـ ،أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") ربطا زكويا للفترة الفاصلة بين  23رمضان 1427هـ و30
ذو الحجة 1430هـ ،ونتج عن ذلك فرض مبلغ زكاة إضافي يبلغ  30.4مليون لاير سعودي .قدمت شركة جبل عمر للتطوير استئنافا ضد
ربوط الهيئة وقدمت ضمانا بنكيا قدره  29.1مليون لاير سعودي .وخالل 2016م ،أصدرت لجنة االستئناف العليا لدى هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك قرارها بتخفيض التزام الزكاة لمبلغ  21.8مليون لاير سعودي .قدمت شركة جبل عمر للتطوير استئناف آخر لديوان
المظالم ضد قرار لجنة االستئناف العليا .وما زال هذا االستئناف قيد التقييم وبانتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية .وتتوقع اإلدارة
نتيجة إيجابية .خالل سنة 2021م ،سجلت شركة جبل عمر للتطوير زكاة إضافية مستحقة الدفع بمبلغ  17مليون لاير سعودي للربوط ذات
الصلة.
وخالل سنة 1435هـ ،أصدرت الهيئة ربوطا زكوية وضريبة استقطاع ومطالبة بزكاة وضريبة استقطاع اضافية بمبلغ  26.8مليون لاير
سعودي للسنوات المنتهية من  30ذو الحجة 1431هـ إلى 1433هـ .قدمت شركة جبل عمر للتطوير استئنافا ضد ربوط الهيئة وقدمت
ضمانا بنكيا قدره  14.6مليون لاير سعودي .وتتوقع اإلدارة نتيجة إيجابية.
قدمت المجموعة عائداتها الزكوية للسنوات المنتهية في  30ذو الحجة 1434هـ إلى 1437هـ باإلضافة إلى الفترات المنتهية في  15رجب
1438هـ و 31ديسمبر 2018م ،وحصلت على شهادة زكوية محددة بالسنوات المذكورة .لم تكمل الهيئة مراجعة العائدات الزكوية ولم
تصدر ربوطا بالسنوات المذكورة .وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت المجموعة خالل عام 2017م عائدات زكوية معدلة للسنوات من 1434هـ
إلى  1436هـ ،والتي تم اقرارها من قبل الهيئة وما زالت تنتظر اصدار الربوط .قامت المجموعة باستالم ربوط زكوية من قبل الهيئة
للسنوات حتى 2018م بمبلغ يبلغ تقريبا  421مليون لاير سعودي ،وسجلت زكاة مستحقة الدفع بناء على الربوط المعدلة بقيمة 133.1
مليون لاير سعودي ،وقدمت استئنافا ضد الربوط المفتوحة.
أصدرت الهيئة خالل سنة 2021م ربوط زكوية للسنوات 2019م و2020م نتج عنها التزام زكاة اضافي بمبلغ  209مليون لاير سعودي
وسجلت مبلغ الزكاة مستحقة الدفع بمبلغ  102مليون لاير سعودي .قدمت المجموعة اعتراضا ضد الربوط المذكورة .ويتم حاليا مراجعة
االعتراض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 -22المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة ،أو التي يمارس
عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد أسعار وشروط هذه التعامالت من قبل إدارة المجموعة .فيما يلي بيان بمعامالت المجموعة
مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها.
الجهة ذات العالقة
شركة تبريد المنطقة المركزية
بنك البالد
صندوق البالد للضيافة في مكة المكرمة
شركة مكة لإلنشاء والتعمير

العالقة
مشروع مشترك
جهة منتسبة
الشركة المستثمر فيها
مساهم
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -22المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
إضافة إلى المعامالت مع الجهات ذات العالقة المفصح عنها في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة فيما يلي المعامالت الهامة مع
الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية والمدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر واألرصدة الناشئة
عنها:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
2021م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
طبيعة المعاملة
الجهة ذات العالقة
33,979
28,291
تكلفة تمويل على قرض من بنك محلي
بنك البالد  -جهة منتسبة
6,714
 منافع موظفين قصيرة األجلموظفي اإلدارة العليا
3,752
152
150
 منافع ما بعد التوظيف585
557
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
شركة تبريد المنطقة المركزية
43,190
74,530
رسوم تبريد ودفعات إيجار (اإليضاح ( 5أ))
 مشروع مشتركأعمال إنشائية تحت التنفيذ مستحوذ عليها من قبل
229
شركة تبريد المنطقة المركزية
7,175
7,993
رسم االمتياز %7
5,280
353
أخرى
يشمل موظفي اإلدارة الرئيسين الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام .يشمل تعويض كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة على الرواتب والمنافع
غير النقدية واالشتراكات في برنامج المنافع المحددة لما بعد الخدمة.
فيما يلي األرصدة الناشئة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة:
العالقة

الجهة ذات العالقة

شركة تبريد المنطقة المركزية الشركة
مشروع مشترك
بنك البالد
شركة تبريد المنطقة المركزية الشركة

جهة منتسبة
مشروع مشترك

صندوق البالد للضيافة
في مكة المكرمة
شركة تبريد المنطقة المركزية
الشركة
شركة مكة
لإلنشاء والتعمير

الشركة المستثمر فيها
مشروع مشترك
مساهم

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

741,205

762,595

قروض واقتراضات
الذمم الدائنة ومطلوبات
متداولة أخرى
الذمم الدائنة و
مطلوبات متداولة أخرى
ذمم مدينة
وذمم مدينة أخرى

642,277

619,468

208,817

120,256

69,496

112,519

()11,467

()5,280

مطلوبات متداولة أخرى

309,565

309,565

المدرج ضمن

مطلوبات غير متداولة
أخرى

 31ديسمبر
2020م

يمثل المبلغ المستحق لشركة مكة لإلنشاء والتعمير النقد المدفوع من قبلهم مقابل األسهم النقدية المصدرة مقابل األرض التي لم يتمكن
مالكها تقديم صكوكها النظامية والقانونية .انظر اإليضاح  5لمزيد من التفاصيل .تم تسوية المبلغ المدفوع لشركة مكة لإلنشاء والتعمير
خالل السنة المنتهية في  30ذو الحجة 1436هـ ( 14اكتوبر 2015م) والبالغ  50مليون لاير سعودي مقابل االلتزام المسجل خالل سنة
1437هـ.
 -23اإليرادات

إيضاح

أ
ب

إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
إيرادات من دخل اإليجار
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 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

150,380
276,025
26,302
34,334
───────── ─────────
176,682
310,359
═════════ ═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -23اإليرادات (تتمة)
تفصيل إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
أ)
فيما يلي اإليرادات المفصلة حسب نوع اإليرادات وتوقيت إثبات اإليرادات :ويتضمن الجدول أيضا تسوية اإليرادات المفصلة والتقارير القطاعية للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم الحصول على إيرادات
المجموعة في المملكة العربية السعودية.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2021م
تشغيل الفنادق
نوع اإليرادات
بيع عقارات للتطوير والبيع
عمليات الفندق
 إيجار الغرف خدمات أخرىتوقيت إثبات اإليرادات:
نقطة زمنية معنية
بمرور الوقت
مجموع اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

ب.

2020م
2021م
المراكز التجارية

2020م

2020م
2021م
عقارات للتطوير والبيع

2020م

2021م
المجموع

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

-

-

-

-

96,909

31,043

96,909

31,043

142,111
37,005
─────────
179,116
─────────

91,002
28,335
─────────
119,337
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
96,909
─────────

─────────
31,043
─────────

142,111
37,005
─────────
276,025
─────────

91,002
28,335
─────────
150,380
─────────

37,005
142,111
─────────
179,116
─────────

28,335
91,002
─────────
119,337
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

96,909
─────────
96,909
─────────

31,043
─────────
31,043
─────────

37,005
239,020
─────────
276,025
─────────

28,335
122,045
─────────
150,380
─────────

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

─────────
─────────

2,440
─────────
2,440
─────────

34,334
─────────
34,334
─────────

23,862
─────────
23,862
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

34,334
─────────
34,334
─────────

2,440
23,862
─────────
26,302
─────────

إيرادات إيجار

الفندق
موقف سيارات
مركز تجاري
مجموع اإليرادات من عقود اإليجار
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -24تكلفة اإليرادات

تكلفة عقارات للتطوير والبيع
تكاليف تشغيل مركز تجاري
تكلفة الفندق
 تكلفة التشغيل تكلفة متعلقة بعقود اإليجارتكاليف أخرى

 -25المصاريف العمومية واإلدارية

تكاليف متعلقة بالموظفين ومصاريف السفر
استهالك وإطفاء
ضرائب استقطاع
أتعاب مهنية واستشارية
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
مصاريف ما قبل افتتاح الفنادق
أخرى

 -26إيرادات تشغيلية أخرى

إيرادات استثمار مرابحة
مكسب القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة (راجع اإليضاح )8
رسوم االمتياز
أخرى
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 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

87,616
29,548

71,705
38,907

375,113
39,572
3,145
────────
534,994
════════

401,388
40,000
49,367
────────
601,367
════════

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

136,753
51,181
3,378
16,554
594
1,668
27,492
────────
237,620
════════

104,791
91,498
10,075
7,673
735
518
27,823
────────
243,113
════════

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

1,821

4,522

844
1,097
3,500
────────
7,262
════════

2,308
2,078
9,594
────────
18,502
════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

-27

تكاليف تمويل

نفقات الفائدة والنفقات المالية المدفوعة /مسـتحقة الدفع مقابل المطلوبات المالية
التي لم يتم قياسـها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة االقتراض التقليدية
مبلغ تم رسملته (اإليضاحان  5و)6

أ)

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

426,159
368,997
────────
795,156
()59,127
────────
736,029
════════

174,692
489,204
────────
663,896
()174,961
────────
488,935
════════

تتكون تكلفة االقتراض التقليدية تعديالت خسارة بقيمة  49مليون لاير سعودي (2020م 69 :مليون لاير سعودي) تم اثباتها خالل
2021م.

 -28ربحية ( /خسارة) السهم
تم احتسـاب ربحية ( /خسارة) السهم األساسية للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر 2021م والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م بقسـمة
ربح  /خسـارة السـنة العائدة إلى مسـاهمي الشـركة على عدد األسهم القائمة خالل هذه السنة .ونظرا لعدم وجود أسهم مخففة قائمة ،فإن
الخسائر األساسية المخففة للسهم الواحد متطابقة.

ربح(/خسارة) السنة العائدة إلى المساهمين في الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (العدد باآلالف)
ربحية ( /خسارة) السهم (لاير سعودي) – األساسية والمخفضة

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

946,206
═════════
929,400
═════════
1.02
═════════

()1,339,005
═════════
929,400
═════════
()1.44
═════════

 -29التقارير القطاعية
أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة األقسام االسـتراتيجية الخمسة التالية التي تمثل قطاعاتها التشـــغيلية التي يتم التقرير عنها .تقدم هذه األقسام منتجات و/أو
خدمات مختلفة وتدار بشـــكل منفصل .يبين الملخص التالي عمليات كل قطاع.
القطاعات التابعة
تشغيل الفنادق
المراكز التجارية
عقارات للتطوير والبيع
عقارات قيد االنشاء
الشركة (المركز الرئيسي)

النشاطات
تشمل تأجير الغرف وبيع األطعمة والمشروبات ("الفنادق").
تشمل تشغيل وتأجير مراكز التسوق التجارية ("المراكز التجارية").
يشمل إنشاء وتطوير العقارات وبيع الوحدات السكنية الجاهزة.
تشمل أنشطة البناء والتطوير التي تقوم بها الفنادق في جميع المراحل.
أنشطة المركز الرئيسي للشركة بما في ذلك البيع والتسويق.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -29التقارير القطاعية (تتمة)

تشغيل الفنادق
بآالف الرياالت
السعودية
الموجودات المتداولة
ممتلكات ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
اإليرادات من العمليات
استهالك وإطفاء
مصروف الزكاة
الحصة في أرباح مشروع مشترك
تكلفة تمويل
الربح ( /الخسارة) الشاملة األخرى

224,451
19,309,403
1,611,306
455
21,145,615
135,127
184,835
206,298
351,355
()579,325

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
عقارات
للتطوير والبيع شركة
مراكز تجارية
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
38,961
44,930
3,412,722
3,496,613
6,470
34,334
15,336
215,353
()210,205

67,674
67,674
149,005
91,190
9,293

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

1,737,518
1,406,432
19,369,516
15,183
5,024,028
691,516
691,061
26,822,578 2,112,676
18,194,352 17,903,750
310,359
272,836
51,202
211,206
211,206
7,172
7,172
736,029
169,321
948,480
1,728,717

تشغيل الفنادق
بآالف الرياالت
السعودية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عقارات للتطوير
شركة
والبيع
مراكز تجارية
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

الموجودات المتداولة
ممتلكات ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
اإليرادات من العمليات

124,145
17,786,458
558,934
18,469,537
941,157
119,337

83,189
4,482,897
4,566,086
272,736
26,302

1,503,744
1,503,744
208,837
31,043

424,917
88,652
683,946
1,197,515
17,325,410
-

2,135,995
17,875,110
5,041,831
683,946
25,736,882
18,748,140
176,682

استهالك وإطفاء
مصروف الزكاة
الحصة في ربح مشروع
مشترك
تكلفة تمويل
مجموع الخسارة الشاملة

279,955
-

16,813
-

19,286
-

68,741

316,054
68,741

()494,213

()92,646

()40,663

9,157
()488,935
()713,516

9,157
()488,935
()1,341,038
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض واقتراضات وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .يتمثل الغرض الرئيسي من
هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة على الذمم المدينة التجارية
والنقد والودائع قصيرة األجل التي تنشأ مباشرة من عملياتها .تحتفظ المجموعة أيضا باستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تشرف إدارة المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات
وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى مالءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها المجموعة .يتحمل
مجلس اإلدارة المســؤولية الكاملة عن إنشــاء ومراقبة إطار إدارة مخاطر المجموعة .وتتولى المراجعة الداخلية مســاعدة لجنة المراجعة
بالمجموعة في دورها اإلشـرافي .يقوم التدقيق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجراءات اإلدارة والنتائج التي يتم
إطالع اإلدارة عليها .تراقب المجموعة باسـتمرار السـيناريو المتطور وأي تغييرات في سـياسـات إدارة المخاطر سينعكس في فترات
التقارير المستقبلية.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق .تشتمل مخاطر
السوق على ثالثة انواع وهي :مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار .

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نظرا للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغير في معدل الفائدة في السوق بشكل أساسي بالتزامات الدين طويلة األجل التي لها معدالت فائدة
متغيرة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لمواعيد استحقاق الفائدة على أدواتها المالية التي تحمل
فائدة .إن المطلوبات المرتبطة بالعمولة الخاصة بالمجموعة والتي تتمثل بصورة رئيسية في القروض البنكية ،مرتبطة بعمولة عائمة ،والتي
تخضع لتجديد األسعار .تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت وتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار العموالت المتعلقة
بالتدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة تعتبر غير جوهرية .تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من ودائع مرابحة قصيرة األجل
بأسعار فائدة ثابتة .ولذلك ،ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.
ف يما يلي بيان معدل الفائدة لألدوات المالية المرتبطة بالعمولة الخاصة بالمجموعة والمفصح عنها إلى إدارة المجموعة:

المطلوبات المالية  -بشكل رئيسي االقتراضات

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

9,068,322
═════════

9,887,745
═════════

يتأثر الربح أو الخسـارة بمصـروف فائدة أعلى  /أقل على االقتراضـات نتيجة للتغيرات في أسـعار الفائدة .يوضـح الجدول التالي الحسـاسـية
ألي تغيير محتمل معقول في تغير سعر الفائدة ألرباح المجموعة قبل الضريبة ،من خالل أثر معدل االقتراضات مع ثبات جميع المتغيرات
األخرى:

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

90,683
()90,683

زيادة معدل الفائدة بمقدار  100نقطة أساس
نقص معدل الفائدة بمقدار  100نقطة أساس

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية
98,877
()98,877

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .تتم معامالت المجموعة بصفة أساسية باللاير السعودي والدوالر األمريكي .تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن
المعامالت المقو مة بعمالت مربوطة باللاير السعودي .تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت المقومة غير المرتبطة
باللاير السعودي ال يعد جوهريا في هذه القوائم المالية الموحدة.

مخاطر السعر
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق (بخالف
الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت او مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة لألدوات المالية الفردية أو جهتها
المصدرة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

مخاطر السعر (تتمة)
ينشـأ تعرض المجموعة لمخاطر سـعر الوحدة من االسـتثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصـنفة في قائمة المركز المالي الموحدة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تراقب المجموعة األسعار عن كثب من أجل إدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمارات
في الصندوق.
ي لخص الجدول أدناه أثر ارتفاع /انخفاض صـــافي قيمة الموجودات للوحدات على حقوق ملكية المجموعة .يســـتند التحليل على افتراض
أن صـــافي قيمة الموجودات للوحدات قد ارتفع أو انخفض بنسبة  %5مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وأن الوحدات للمجموعة قد
تحركت وفقا ألسعار السوق.

األثر على الربح أو الخسارة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
2021م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
15,206
()15,206

صـــافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات  -زيادة بنسبة %5
صـــافي القيمة القابلة للتحقق للوحدات  -نقص بنسبة %5

18,627
()18,627

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.
تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل تقييم المالءة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل إبرام أي معامالت وكذلك مراقبة أي تعرضــات
قائمة بصــورة م ســتمرة لضــمان التســوية في الوقت المناسـب .تنشـأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمه والنقد المقيد ومخاطر
االئتمان للعمالء ،بما في ذلك الذمم المدينة القائمة وإيرادات اإليجار المسـتحقة وموجودات العقود.
يتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة .بالنســبة للذمم المدينة التجارية ،إيرادات اإليجار المســتحقة وموجودات العقود ،يقوم
قســم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم الجودة االئتمـانيـة للعمالء ،مع األخـذ في االعتبـار مركزه المـالي وخبراتـه الســــابقـة وعوامـل
أخرى .يتم تعيين حـدود المخـاطر الفردية وفقا للحدود التي تحددها اإلدارة .يتم مراقبة االلتزام بحدود االئتمان من قبل العمالء بشكل
منتظم من قبل اإلدارة.
الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م يعادل
القيم الدفترية المعنية كما تم اإلفصاح عن ذلك في االيضاحين  9و.12
يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصــنيف ائتماني مرتفع .تعتبر الذمم المدينة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضــة ،وبالتالي تم اســتخدام
نموذج الخســارة المتوقعة لمدة  12شهرا لتقييم االنخفـاض في ال قيمـة .بناء على تقييم اإلدارة لالنخفـاض في القيمـة ،فـإنـه ال يوجد أي
مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع الســــنوات المعروضة.
بالنسـبة للذمم المدينة التجارية وإيرادات اإليجار المسـتحقة وموجودات العقود ،تطبق المجموعة النهج المبسـط لرصـد مخصـص للخسـائر
االئتمانية المتوقعة المنصـوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9والذي يسـمح باسـتخدام مخصـص الخسـارة االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية ،إيرادات اإليجارات المستحقة وموجودات العقود على أساس مصفوفة المخصص.
من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة التجارية ،إيرادات اإليجار المسـتحقة وموجودات العقود بناء على
خصـائص مخاطر االئتمان المشـتركة وأيام التأخر في السـداد .تتعلق موجودات العقود وإيرادات اإليجار المسـتحقة بأعمال قيد التنفيذ غير
مفوترة .عالوة على ذلك ،تتضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.
تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار خبرة الخسارة االئتمانية التاريخية (فترة  48شهرا) وتعديلها وفقا لمتوسط معدالت االسترداد
التاريخية .يتم أخذ معدالت الخسائر السابقة أيضا بعين االعتبار لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي
تؤثر على مقدرة العمالء على سداد الذمم المدينة .حددت المجموعة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باعتباره أهم عوامل االقتصاد الكلي
ذات الصلة بالمعلومات المستقبلية ،وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

ذمم مدينة للمستأجر
يتم تقويم المستأجرين وفقا لمعايير المجموعة قبل ابرام عقود اإليجار .تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مطالبة المستأجرين بسداد
اإليجارات وتقديم الخدمات للمستأجرين مقدما .يتم تقييم الجودة االئتمانية للمسـتأجر بناء على بطاقة أداء جودة االئتمان الشـاملة في وقت
إبرام اتفاقية اإليجار .ويتم مراقبة الذمم المدينة القائمة على المستأجر بصورة منتظمة .يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،على أساس فردي للمستأجرين الرئيسيين .يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

ذمم مدينة ناتجة عن بيع مخزون الممتلكات والعقارات للتطوير وموجودات العقود
تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمالء من خالل مطالبة العمالء بدفعات مقدمة قبل تحويل الملكية ،وبالتالي التخلص بشـكل كبير من مخاطر
االئتمان للمجموعة فيما يتعلق بهذا األمر.

يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة:
أكثر من 270
أكثر من 90
أكثر من 30
يوما متجاوزة
يوما متجاوزة
يوما متجاوزة
موعد استحقاقها موعد استحقاقها موعد استحقاقها
متداول
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية

%0
102,463
────────
════════

%27
25,446
─────────
6,572
═════════

%59
11,908
─────────
7,006
═════════

%48
98,655
────────
46,931
════════

%25
238,472
────────
60,689
════════

 31ديسمبر 2020م

متداول
بآالف الرياالت
السعودية

أكثر من 30
يوما متجاوزة
موعد استحقاقها
بآالف الرياالت
السعودية

أكثر من 90
يوما متجاوزة
موعد استحقاقها
بآالف الرياالت
السعودية

أكثر من 270
يوما متجاوزة
موعد استحقاقها
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية

%0
275
────────
════════

%29
5,202
─────────
1,493
═════════

%89
6,802
─────────
6,026
═════════

%59
165,307
────────
96,778
════════

%59
177,586
────────
104,297
════════

مخصص الخسارة

مخصص الخسارة
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشاة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .مخاطر السيولة قد
تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة .تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق
التأكد من توفر أمو ال كافية من خالل التسهيالت االئتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية .وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية
المستقبلية ،المعدة باستخدام افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعامالت المستقبلية ،والمسار المخطط لإلجراءات والتدفقات النقدية
األخرى التي يمكن اعتبارها معقولة وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة .قامت إدارة المجموعة بوضع خطة لتمكين المجموعة من الوفاء
بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها ،دون تقليص كبير ،كمنشأة مستمرة.
االستحقاق المتوقع للتدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية كما يلي:

 31ديسمبر 2021م
قروض واقتراضات
ذمم دائنة لحامل الوحدة
ذمم دائنة وأخرى
التزامات عقود إيجار
مطلوبات غير متداولة أخرى

إجمالي القيمة
غير المخصومة

حتى سنة واحدة

أكثر من سنة
واحدة وأقل
من سنتين

أكثر من سنتين
وأقل
من  5سنوات

أكثر من
 5سنوات

المجموع

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

10,860,347
8,644,479
1,539,867
15,090
1,589,740
────────
22,649,523
════════

إجمالي القيمة
غير المخصومة

 31ديسمبر 2020م
قروض واقتراضات
ذمم دائنة لحامل الوحدة
ذمم دائنة وأخرى
التزامات عقود إيجار
مطلوبات غير متداولة أخرى

1,801,557
1,398,958
812,398
812,398
1,539,867
11,683
3,407
437,595
62,239
───────── ───────
3,063,233
3,816,869
════════
════════

حتى سنة
واحدة

10,860,347
5,724,645
1,935,187
8,644,479
5,801,087
1,218,596
1,539,867
15,090
1,589,740
903,189
186,717
───────── ───────── ────────
22,649,523 12,428,921
3,340,500
════════
═════════ ════════

أكثر من سنة واحدة أكثر من سنتين
وأقل
وأقل
من  5سنوات
من سنتين

أكثر من
 5سنوات

المجموع

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

12,478,071
8,123,055
1,235,863
27,060
1,680,871
────────
23,544,920
════════

2,793,759
548,368
1,235,863
11,588
62,239
────────
4,651,817
════════

5,766,211
812,398
6,494
508,642
────────
7,093,745
════════

814,870
3,103,231
5,543,693
1,218,596
8,978
898,002
211,988
────────
────────
7,256,565
4,542,793
═════════ ════════

12,478,071
8,123,055
1,235,863
27,060
1,680,871
────────
23,544,920
════════

االلتزامات تجاه حاملي الوحدات
تسدد الشركة الدفعات إلى الصندوق على أساس نصف سنوي بقيمة  270مليون لاير سعودي ولكن يمكن تأجيل المدفوعات لمدة عامين.
على هذا النحو ،يجب على الشركة بموجب العقد ،سداد مدفوعات نقدية للصندوق.
توزيعات األرباح المستحقة الدفع لمالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق هي دفعتين نصف سنويتين في السنة بحيث المبلغ
اإلجمالي ال يقل عن % 90من صافي األرباح القابلة للتوزيع سنويا (االرباح غير متوفرة) .تم توحيد الصندوق من قبل المجموعة على
األساس المبين في اإليضاح رقم  20على هذا النحو تم إظهار توزيعات األرباح المستحقة الدفع في الفترات بناء على أحكام وشروط
الصندوق.
تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة توفر األموال الكافية والتسهيالت البنكية واالئتمانية األخرى بصورة منتظمة للوفاء بااللتزامات
المستقبلية الخاصة بالمجموعة .راجع اإليضاح رقم  15للتسهيالت االئتمانية غير المستخدمة واإليضاح رقم  9إلغالق المركز النقدي
للمجموعة.
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية المتوقع استردادها أو تسويتها بعد أقل من 12
شهرا من تاريخ التقرير المالي.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

الموجودات المالية
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقد محتجز

المطلوبات المالية
قروض واقتراضات  -الجزء المتداول
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار
التزامات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

95,230
455,845
24,475
716,520

21,028
199,287
67,836
348,319

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م

1,766,085
406,199
3,247
1,539,867

بآالف الرياالت
السعودية
2,592,201
406,199
10,857
1,235,862

يوضح الجدول التالي القيم الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية المتوقع استردادها أو تسويتها بعد أكثرمن 12
شهرا من تاريخ التقرير المالي.

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

الموجودات المالية
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقد محتجز
موجودات غير متداولة أخرى

304,122
242,590
18,396

304,710
242,590
19,944

المطلوبات المالية
قروض واقتراضات
ذمم دائنة إلى مالكي الوحدات اآلخرين في صندوق استثمار
التزامات مقابل عقد إيجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

8,042,845
4,964,244
11,309
1,131,480

8,347,880
4,644,263
14,181
1,146,791

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو حماية قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها ،والحفاظ على
قاعدة قوية تمكنها من المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والحفاظ على التنمية المستقبلية لألعمال؛ لتوفير عوائد للمساهمين؛ ولتحسين
هيكل رأس المال لتقليل تكلفة رأس المال .ويتضمن هيكل رأس المال كافة مكونات حقوق المساهمين وقدرها  8,627مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م 6,988 :مليون لاير سعودي) .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس مال المال وتقوم
بعمل التعديالت عليه على ضوء ال تغيرات في الظروف االقتصادية .وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل
دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة.
تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للشركة للتأكد من توافر سيولة كافية لتلبية االحتياجات
التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف
االقتراض أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات .تراقب اإلدارة وضع رأس المال النقدي للشركة وهي
عملية النظر في هيكل رأس المال العام .تم تحديد بعض هذه المبادرات في إيضاح االستمرارية (اإليضاح .)1
لدى المجموعة تعهد مالي متعلق بتسهيالت اقتراض بأصل مبلغ قائم بقيمة  70مليون لاير سعودي .التزمت المجموعة بمتطلبات التعهد
المالي خالل سنتي 2021م و2020م للتقرير المالي .وبموجب شروط تسهيل االقتراض ،يتعين على المجموعة االمتثال للتعهد المالي
لنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي ال تتجاوز .2.5:1
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
إدارة رأس المال (تتمة)
يقوم قسم الخزينة بالمجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة الرفع المالي .يتم احتساب هذه النسبة بناء على صافي الدين مقسوما
على إجمالي رأس المال.

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية

اقتراضات
التزامات عقود اإليجار
ذمم دائنة لحاملي الوحدة
ناقصا :النقد وما في حكمه
ناقصا :نقد محتجز

9,808,930
14,556
5,370,443
()328,427
()959,110
─────────
13,906,392
─────────

حقوق المساهمين (ب)

6,988,742
8,628,226
───────── ─────────
22,362,189 22,534,618
───────── ─────────
0.69
0.62
═════════ ═════════

صافي الدين (أ)

مجموع رأس المال (أ  +ب)
نسبة الرفع المالي (أ ( /أ  +ب))
(أ) صافي الدين

10,940,081
25,038
5,050,462
()51,225
()590,909
─────────
15,373,447
─────────

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

اقتراضات
التزامات عقود اإليجار
ذمم دائنة لحاملي الوحدة
ناقصا :النقد وما في حكمه
ناقصا :نقد محتجز

9,808,930
14,556
5,370,443
()328,427
()959,110
─────────
13,906,392
═════════

10,940,081
25,038
5,050,462
()51,225
()590,909
─────────
15,373,447
═════════

اجمالي الديون  -معدالت أسعار الفائدة الثابتة
اجمالي الديون  -معدالت أسعار الفائدة المتغيرة
النقد واستثمارات قابلة للسيولة

5,384,999
9,808,930
()1,287,537
─────────
13,906,392
═════════

5,566,898
10,448,683
()642,134
─────────
15,373,447
═════════

صافي الدين (أ)

صافي الدين (أ)
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 31ديسمبر
2020م

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
إدارة رأس المال (تتمة)
(ب) صافي تسوية الدين
النقد وما في حكمه نقد محتجز
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
 1يناير 2020م
تكلفة تمويل /أخرى
إعادة القياس
تدفقات نقدية ،صافي
 31ديسمبر 2020م
تكلفة تمويل /أخرى
إعادة القياس
تدفقات نقدية ،صافي
 31ديسمبر 2021م

239,142
()187,917
────────
51,225
────────
277,202
────────
328,427
════════

688,834
()97,925
────────
590,909
────────
368,201
────────
959,110
════════

مستحقة الدفع
لحاملي الوحدات
بآالف الرياالت
السعودية

التزامات عقود
اإليجار
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

()5,099,861( )10,210,833
()154,202
()489,204
203,601
()240,044
────────
────────
()5,050,462( )10,940,081
────────
────────
()319,980
()397,185
1,500,000
28,336
────────
────────
()5,370,442( )9,808,930
════════
════════

()7,082
()960
()16,996
────────
()25,038
────────
10,482
────────
()14,556
════════

()14,389,800
()644,366
()16,996
()322,285
────────
()15,373,447
────────
()717,165
1,510,482
673,739
────────
()13,906,391
════════

اقتراضات
بآالف الرياالت
السعودية

 1-30قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
قياس القيمة العادلة المثبتة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية والموجودات غير المالية كاستثمارات عقارية بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين
في السوق بتاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
• من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
• من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية .إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة
يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض
أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم .يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف
السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه
فيما يحقق أفضل منفعة منه.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات
الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية تصنف في نطاق الهيكل الهرمي
للقيم العادلة المبين أدناه استنادا إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
• المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل
بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية كل فترة مالية .كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لتقريب
قيمها الدفترية.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 -30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 1-30قياس القيمة العادلة لألدوات المالية(تتمة)
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

الموجودات المالية
النقد وما في حكمه
نقد محتجز
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
إجمالي الموجودات األخرى
استثمارات محفوظة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح او
بآالف الرياالت
السعودية

تكلفة
مطفأة
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية

المستوى 1
بآالف الرياالت
السعودية

المستوى 2
بآالف الرياالت
السعودية

المستوى 3
بآالف الرياالت
السعودية

-

328,427
959,110
537,628
95,230

328,427
959,110
537,628
95,230

-

-

328,427
959,110
537,628
95,230

328,597
────────
328,597
════════

304,122
24,475
328,597
───────── ───────── ───────── ────────
304,122
24,475
2,248,992
1,920,395
═════════ ═════════ ═════════ ════════

─────────
1,920,395
════════

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

الموجودات المالية
النقد وما في حكمه
نقد محتجز
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
إجمالي الموجودات األخرى
استثمارات محفوظة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح او

تكلفة
التكلفة:

المجموع

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

-

51,225
590,909
107,593
32,223

51,225
590,909
107,593
32,223

-

-

51,225
590,909
107,593
32,223

372,546
────────
372,546
════════

304,710
67,836
372,546
───────── ───────── ───────── ────────
304,710
1,154,496
781,950
67,836
═════════ ═════════ ═════════ ════════

────────
781,950
════════

ال توجد تحويالت بمستويات القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
تشـتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة على اسـتثمارات في الصـناديق .توضـح الجداول التالية أسـاليب
التقييم المسـتخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى  3لألدوات المالية في قائمة المركز المالي ،باإلضافة إلى المدخالت الهامة المستخدمة
التي ال يمكن رصدها.
النوع
استثمار في صناديق عامة
استثمار في صناديق غير عامة
األدوات المالية األخرى

طريقة التقييم
أسعار السوق المدرجة
صافي قيمة الموجودات اإلرشادية للصندوق بناء على القيمة العادلة للموجودات األساسية
للصندوق.
تحليل التدفقات النقدية المخصومة

يعتبر كل من القروض واالقتراضات ،المطلوبات مقابل عقود اإليجار ،والمبالغ مستحقة الدفع لحاملي الوحدات األخرى في صـــندوق
االســـتثمار والمطلوبات األخرى هي المطلوبات المالية للمجموعة .تقاس جميع المطلوبات المالية كما في  31ديسمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م بالتكلفة المطفأة باسـتثناء المطلوبات لمالكي الوحدات األخرى في صـندوق االستثمار .تقارب القيم الدفترية للمطلوبات
المالية بموجب التكلفة المطفأة قيمها العادلة.
تقارب القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية المصنفة كتكلفة مطفأة إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2021م

 .30أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها (المستوى )3

الرصيد االفتتاحي
الخسارة المثبتة في الربح أو الخسارة
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

304,710
()588
────────
304,122
════════

331,000
()26,290
────────
304,710
════════

عملية التقييم
تماشـــيا مع تواريخ التقارير ربع الســـنوية للمجموعة ،تحدد اإلدارة المالية للمجموعة القيمة العادلة لتقييمات األدوات المالية المطلوبة
ألغراض إعداد التقرير المالي ،بما في ذلك المســتوى  3من القيم العادلة .يقدم هذا الفريق تقاريره مباشــرة إلى الرئيس التنفيذي للقطاع
المالي ومســؤول شــؤون المخاطر .راجع أيضا اإليضــاح  9للحصول على تفاصيل حول مدخالت المستوى  3الرئيسية المستخدمة من
قبل المجموعة.
 -31التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

كما في  31ديسمبر 2021م ،بلغت التزامات رأس المال المعلق فيما يتعلق بالمشروع  4,297مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2020م 2,778 :مليون لاير سعودي).
االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير هامة.
راجع اإليضاح  22للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة.
لدى المجموعة ،كما في  31ديسمبر 2021م ،خطابات ائتمانية بنكية بمبلغ  56,20مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م:
 21.5مليون لاير سعودي) صادرة عن بنك محلي في المملكة العربية السعودية.
كما في  31ديسمبر  2021م ،بلغت االلتزامات المحتملة لخطابات ضمان صادرة نيابة عن المجموعة ما قيمته  50مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2020م 50 :مليون لاير سعودي).

األحداث الالحقة
-32
فيما يلي االحداث الالحقة لنهاية السنة:
-

أعلنت الشركة عن االسترداد المبكر الجزئي لصكوك بمبلغ  67,500,000دوالر امريكي بإجمالي قيمة دفترية لشهاداتها (من
اجمالي مبلغ  135,000,000دوالر امريكي) تم إصدارها في  15نوفمبر 2018م وتاريخ استحقاقها األصلي هو  15نوفمبر
2023م.وتاريخ استحقاقها األصلي هو  15نوفمبر 2023

-

في  9يناير 2022م ،استلمت الشركة اشعارا من الصندوق يتم إبالغها بموجبه عن موافقة حاملي الوحدات على المعاملة في اجتماع
الجمعية العمومية لحملة الوحدات .نتيجة لذلك ،سيتم تسوية االلتزام لحملة الوحدات عن طريق اصدار الشركة ألسهم ،ولن يؤدي هذا
االلتزام على أي تدفقات نقدية صادرة .إضافة إلى ذلك ،الحقا لنهاية السنة في  2ابريل 2022م ،أبرمت المجموعة اتفاقية مع مدير
الصندوق لتسوية التزام مقابل اسهم جديدة من الشركة بعدد  225,134,162سهم .ووفقا لشروط االتفاقية ،تعتبر المعاملة ملزمة
وغير قبلة لإللغاء.

 -33الموافقة على القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة واعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31مارس2022م (الموافق 28
شعبان1443هـ).
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شركة جبل عمر للتطوير

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
اإلصدار رقم 3

1

المادة األولى :الغرض من السياسة


تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل
وتحديد جميع المكافآت المستحقة لهم وبدالت المصاريف والنفقات التي تتحملها الشركة عن األعضاء لغرض
تأدية أعمالهم.



ً
وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية
تم إعداد هذه السياسة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت
ولوائحهما التنفيذية وأفضل الممارسات المعمول بها .ويتم مراجعتها وتحديثها حسب تقدير اللجنة أو عند حدوث
أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

المادة الثانية :نطاق التطبيق


تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ،بما في ذلك أعضاء لجنة المراجعة ،واألعضاء
من خارج المجلس.



تنطبق هذه السياسة على موظفي شركة جبل عمر للتطوير ممن لديهم عضوية في اللجان المنبثقة من مجلس
اإلدارة.

المادة الثالثة :تعريفات
تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-

-

-

-

المجلس :مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
ً
لجانا متخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها
اللجنة :يشكل مجلس اإلدارة
ً
وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات
بفعالية وذلك
المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها.
ورش العمل :لقاء أعضاء مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية و/أو المختصين من خارج المجلس لمناقشة موضوع أو
أكثر بغرض تبادل اآلراء والخبرات والمعلومات واالقتراحات حولها.
فرق العمل :هو فريق مكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة ،يقوم المجلس بتشكيله وتحديد مدة عمله
والص الحيات المخولة له وذلك لدراسة موضوع محدد وعلى فريق العمل تزويد المجلس بنتائج تلك الدراسة .كما
يمكن أن يتضمن فريق العمل أعضاء من خارج المجلس.
ً
متفرغا في االدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية
العضو التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي يكون
لها.
ً
متفرغا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.
العضو غير التنفيذي :عضو مجلس االدارة الذي ال يكون
العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات.
أعضاء اللجان وفرق العمل من خارج المجلس :الخبراء والمختصين من خارج الشركة.
المكافآت :المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها ،والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء ،والخطط
التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل ،وأي مزايا عينية أخرى ،باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي
تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
اجتماع :أي اجتماع لألعضاء ويشمل ذلك اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق وورش العمل
والجمعية العمومية.
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المادة الرابعة :معايير تحديد المكافآت
يراعى عند تحديد المكافآت المعايير التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها،
باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
أن تكون المكافأ ة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء
عليهم.
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في السوق في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك
من ارتفاع غير مبرر للمكافآت وبدل المصروفات.
األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها.
األخذ بعين االعتبار خبرة أعضاء مجلس اإلدارة ومهاراتهم ومؤهالتهم العلمية.
أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
ً
وفقا لهذه السياسة.
أن يكون احتساب المكافآت وصرفها

المادة الخامسة :قواعد وقيود عامة
.1
.2

.3
.4
.5
.6

يجوز لعضو مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه الحصول على تعويض أو مكافأة منفصلة نظير أي أعمال
فنية أو إدارية أو استشارية مقدمة للشركة ،شريطة أن تقدم تلك األعمال بموجب ترخيص مهني.
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية
ً
عضوا في مجلس اإلدارة
العامة للمساهمين ،وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته
واللجان األخرى المنبثقة منه.
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام
المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.
يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجان المنبثقة من المجلس في حال تم تكليفه بمهام
إضافية أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك.
ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة
للمساهمين.
ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يح صل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وبدالت ومزايا عن عضويته في المجلس
ً
سنويا.
واللجان وفرق العمل مبلغ ( )500.000خمسمائة ألف ريال سعودي

المادة السادسة :تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات
فيما يلي تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات:
.1
.2
.3

تقدم الشركة مكافأة سنوية لرئيس مجلس اإلدارة بقيمة ( )300.000ريال.
تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة ( )200.000ريال.
تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بقيمة ( )100.000ريال.
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بناء على توصية لجنة الترشيحات
 .4تقدم الشركة مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء فرق العمل ،يتم تحديدها ً
والمكافآت وموافقة مجلس اإلدارة ،بعد األخذ في االعتبار المهام المنوطة بفريق العمل وعدد االجتماعات
ً
سنويا .
والمخرجات بحيث ال تتجاوز قيمة المكافأة ( )200.000ريال
 .5تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع مبلغ وقدره ( )3.000ريال ،ويشمل ذلك االجتماع من خالل
وسائل االتصال المرئية الحديثة على سبيل المثال المحادثة الجماعية.
 .6تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع للرحالت الداخلية أو
الخارجية على درجة رجال األعمال أو الدرجة األولى (في حال عدم توفر مقعد على درجة رجال األعمال) .وفي حال
تم شراء التذكرة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف للعضو على النحو التالي:
-

مبلغ ( )2.500ريال عن الرحالت الداخلية.
مبلغ ( ) 5.000ريال للرحالت إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
مبلغ ( )10.000ريال للرحالت إلى أي دولة أخرى.

يتم احتساب البدل المذكور أعاله مرة واحدة عن كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد أو خالل أيام متتالية
ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
 .7تقوم الشركة بتوفير اإلقامة لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع في غرفة تنفيذية أو جناح
سواء كان
صغير (في حال عدم توفر غرفة تنفيذية) بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلة واحدة عن كل اجتماع،
ً
االجتماع داخل المملكة أو خارجها ،وفي حال تم تأمين اإلقامة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف له ولمدة
ليلة واحدة عن كل اجتماع على النحو التالي:
-

مبلغ ( )1.500ريال في حال كان االجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )2.500ريال في حال كان االجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
.8

يتم دفع بدل مصروف ضيافة لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو التالي:
-

مبلغ ( )500ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )800ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى.
.9

يتم دفع بدل مصروف انتقال لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها االجتماع ،على النحو التالي:
-

مبلغ ( )700ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ ( )1.000ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ولغرض احتساب البدل المذكور في هذه الفقرة ،تعد كل االجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع
واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان األخرى .وال يتم احتساب البدل المذكور في حال قامت الشركة بتأمين
المواصالت لكافة تنقالت العضو خالل فترة اقامته.
 .10تص رف مكافأة ألمين السر مبلغ مقطوع وقدره ( )3.000ريال عن كل اجتماع.
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المادة السابعة :االستحقاق وآلية وأوقات صرف المكافآت
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ً
اعتبارا من تاريخ بداية دورة المجلس واللجان المنبثقة منه أو من تاريخ صدور قرار انضمام
يستحق العضو المكافأة
العضو للمجلس أو اللجنة أو فريق العمل وحتى نهاية تلك الدورات أو من تاريخ صدور قرار الموافقة على استقالة
العضو أو عزله.
يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت وبدل المصروفات من قبل قطاع الحوكمة وااللتزام على أن يتم اعتماد أمر
صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
يجوز صرف بدل الحضور وبدل المصروفات بشكل ربع سنوي.
يتم صرف المكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل بشكل ربع سنوي.
يتم صرف مستحقات العضو دون تأخير في حال انتهاء عضويته.
تكون آلية احتساب المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل في حال
انضمامهم أو انتهاء عضويتهم أثناء الدورة على النحو التالي:

(قيمة المكافأة السنوية للعضو ÷ عدد أيام السنة الميالدية× عدد األيام الفعلية).
يقصد بعدد األيام الفعلية هو عدد ايام فترة العضوية المستحق صرف المكافئة عنها.

المادة الثامنة :حاالت إيقاف صرف المكافآت والبدالت أو استردادها
يتم إيقاف صرف المكافأة والبدالت أو استردادها في الحاالت التالية:
 .1إذا تبين للشركة أو للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت ألي من األعضاء مبنية على معلومات غير
صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة فيجب إعادتها للشركة ،ويحق
للشركة مطالبته بردها.
 .2إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات
متتالية للمجلس دون عذر مشروع .فال يستحق العضو مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ،ويجب عليه
إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
المادة التاسعة :اإلفصاح عن المكافآت والبدالت
يتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة منه ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المادة الحادية عشرة :النفاذ
تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
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ﺳ�ﺎﺳﺔ ﻣكﺎﻓآت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ
ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٤

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
١

•

ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺑﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎ��ﻒ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

•

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣرﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪ�ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ
ﺗﻐيﻴرﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ
�ﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻌ��ﻔﺎﺕ
ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎرﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ:
-

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ.

-

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ :ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﺎﻧﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻇرﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ تﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

-

ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻟﻘﺎء ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵرﺍء ﻭﺍﻟﺨﺒرﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘرﺍﺣﺎﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ.

-

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻬﺎ.

-

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎً ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ.

-

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻭﻗرﺍرﺍ�ﻪ ،ﻭﻻ �ﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.

-

ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ :ﺍﻟﺨﺒرﺍء ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

-

ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ :ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍء ،ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴ��ﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﺃﻱ ﻣزﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺑﺎﺳتﺜﻨﺎء ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎ��ﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ تﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ.

-

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ :ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟرﺍﺑﻌﺔ :ﻣﻌﺎيﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
٢

ﻳرﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎيﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤرﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 .٢ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
 .٣ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﻃ�ﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .٤ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺫﻭﻱ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 .٥ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺒرﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﺼرﻭﻓﺎﺕ.
 .٦ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ.
 .٧ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺒﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻬﺎرﺍ�ﻬﻢ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 .٨ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌيﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 .٩ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﻋﺎﻣﺔ
 .١ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﺩﺍ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺷ��ﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻬﻨﻲ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 .٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ�ﻪ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎرﺍﺕ.
 .٣ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
 .٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺒﻠﻎ ) (٥٠٠٫٠٠٠ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ��ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺳﻨﻮﻳﺎً  .ﻭﻳﺴتﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (١ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ:
 .١ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ )�� (٣٥٠٫٠٠٠ﺎﻝ.
 .٢ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ )�� (٢٥٠٫٠٠٠ﺎﻝ.
 .٣ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ )�� (١٢٥٫٠٠٠ﺎﻝ.
 .٤ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ – ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ – ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ
)�� (١٢٥٫٠٠٠ﺎﻝ.
 .٥ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻭﻗﺪﺭﻩ )�� (٣٫٠٠٠ﺎﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻳﺴتﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ
ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
٣

 .١ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎرﺍً ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗرﺍﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭرﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗرﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﻋزﻟﻪ.
 .٢ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﺼرﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻣﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
 .٣ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ.
 .٤ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍ�ﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.
 .٥ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﺍ�ﺘﻬﺎء
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ÷ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ× ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ(.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻳﺎﻡ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺇﺫﺍ ﺗ�ﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤرﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻭ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺩﻫﺎ.
 .٢ﺇﺫﺍ ﻗرﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣتﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸرﻭﻉ .ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻀﺮﻩ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭ�ﻴﺎﻥ ﺃﻱ
ﺍﻧﺤرﺍﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

٤
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تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية)

النطاق:
لقد تم تعيينا من قبل شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو مبين في المعايير
الدولية الرتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والذي يشار إليه فيما بعد بـِ "االرتباط" للتقرير عن
التبليغ المرفق في (الملحق  ) 1المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية ،عن األعمال
والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها ،والتي حدثت
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ("الموضوع") ،وذلك لاللتزام بمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات
الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (1437هـ – 2015م).
الضوابط التي طبقتها الشركة:
ً
عند اعداد الموضوع ،طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط" وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديدا لاللتزام بمتطلبات
المادة ( )71من نظام الشركات ،بالتالي ،قد ال تكون معلومات الموضوع مالئمة ألي غرض آخر.
.1
.2
.3
.4

المادة رقم ( )71من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (1437هـ – 2015م).
التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق .)1
اإلقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
السجالت المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

مسؤوليات اإلدارة:
إن إدارة الشركة هي المسئولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقا ً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية.
تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية ،واالحتفاظ بسجالت مالئمة وعمل التقديرات المتعلقة
بإعداد الموضوع ،بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.
مسؤوليات أرنست ويونغ:
إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعاله بناء على األدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
مسئوليات أرنست ويونغ( :تتمة)
قمنا بتنفيذ االرتباط وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد ( 3000المعدل) "ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات
مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والشروط واالحكام المتعلقة
بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع الشركة بتاريخ  21ابريل 2022م .تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط
وتنفيذ ارتباطنا إلبداء استنتاج فيما لو أن هنالك حاجة لعمل تعديالت جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون
متوافقا ً مع الضوابط ،وإلصدار التقرير .يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المختارة على حكمنا بما في
ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن احتيال او أخطاء.
وفي اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء استنتاج تأكيد محدود.
االستقاللية ورقابة الجودة:
لقد التزمنا باستقالليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
كما لدينا الكفاءة والخبرة الالزمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما تقوم شركة أرنست ويونغ بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (" )1رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات
مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة" وبالتالي فإننا نحافظ على
نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير
المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية السائدة.
وصف اإلجراء ال ُمنفذة:
إن اإلجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في
ارتباط التأكيد المعقول .ونتيجةً لذلك ،فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير
صممت إجراءاتنا للحصول على
من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول .لقد ُ
مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس إلبداء استنتاجنا ،وعليه ،لم نقدم جميع األدلة التي كان من الممكن أن تكون
مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.
وعلى الرغم من اننا أخذنا في االعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها اإلدارة عند تحديد طبيعة ومدى
إجراءاتنا ،لم يكن ارتباطنا ُمصمما ً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية .لم تتضمن إجراءاتنا اختبار االنظمة
الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من اجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

اﻟﻣﻠﺣﻖ 1

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

ش�ﻛﺔ إ�ﻼف
� ش�ﻛﺔ راﺋﺪة ف ي� ﻗﻄﺎع اﻟﺴ�ﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﻔﻨﺎدق ،وﺗﻘﻮم ﺑتﺸﻐ�ﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﺌﺔ اﻟﺜﻼث وأر�ــﻊ وﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم ،كﻤﺎ ﺗﻘﺪم
ي
ﺑﺮاﻣﺞ رﺣﻼت ﺳ�ﺎﺣ�ﺔ داﺧﻠ�ﺔ وﺧﺎرﺟ�ﺔ ،و� ش
ﻣﻨﻈ� رﺣﻼت اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ
ﻟﻌﺪد
�ﻚ
�
ي
ي
ش
اﺟ� ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
�ﻛﺔ ﺳﻠ�ﻤﺎن اﻟﺮ ي
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ف� ﻣﺠﺎل اﻻﺳتﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري  ،وﺗﻘﻮم ش
ﺗﻘﺪم ش
اﻟ�ﻛﺔ ﺑ�دارة اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ف ي� ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ،
ي
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ش
اﻟ�ﻛﺔ ﻋ� إ�ﺸﺎء ﻋﺪة ﻣﺸﺎر� ــﻊ ﻓﻨﺪﻗ�ﺔ

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟ�ﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ

ش
اﺟ� ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
�ﻛﺔ ﺳﻠ�ﻤﺎن اﻟﺮ ي
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ف� ﻣﺠﺎل اﻻﺳتﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري  ،وﺗﻘﻮم ش
ﺗﻘﺪم ش
اﻟ�ﻛﺔ ﺑ�دارة اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ف ي� ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ،
ي
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ش
اﻟ�ﻛﺔ ﻋ� إ�ﺸﺎء ﻋﺪة ﻣﺸﺎر� ــﻊ ﻓﻨﺪﻗ�ﺔ

ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺸ�ﻭﻥ

ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋ�� ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ��ي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ
#
١

اﳌﺎدة �ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﳌﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻻﻛﺘﺘﺎب �� اﻷﺳهﻢ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻻﻛﺘﺘﺎب �� اﻷﺳهﻢ

ً
أوﻻ:

ً
أوﻻ:

ً
اﻛﺘتﺐ اﳌﺆﺳﺴﻮن �� ) (٤٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠أر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻤﺎ ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ��:

ً
اﻛﺘتﺐ اﳌﺆﺳﺴﻮن �� ) (٤٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠أر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻤﺎ ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ��:
ً
أ (٤١١٫٨٤٣٫٥١٤) -أر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وأر�ﻌﻮن أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
ً
ً
وأر�ﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳهﻤﺎ ﻋﻴنﻴﺎ ﻗﻴﻤﺘـهﺎ ) (٤٫١١٨٫٤٣٥٫١٤٠أر�ﻊ ﻣﻠﻴﺎرات وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ً
ﻣﻠﻴﻮن وأر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ وأر�ﻌﻮن ر�ﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ أراض وﻋﻘﺎرات ﺗﻢ
ﺗﻘﻮ�ﻤهﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ�جﻨﺔ ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻮﻗﻌﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺮﻗﻢ ) /١١٠٢هـ( وﺗﺎر�ﺦ١٤٢٥/١٢/٢٧هـ.
ً
ً
ب (٥٨٫١٥٦٫٤٨٦ ) -ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻣﺎﺋﺔ ﺳﺘﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻔﺎ وأر�ﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﺘﺔ
ً
ً
ً
وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳهﻤﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻗﻴﻤ��ﺎ ) (٥٨١٫٥٦٤٫٨٦٠ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ً
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأر�ﻌﺔ وﺳﺘﻮن أﻟﻔﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤ��
ً
و�ﻤﺜﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻼك ﻋﻘﺎرات �� اﳌﻮﻗﻊ ﺗﻢ ﺗﻘﻮ�ﻤهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟ�جﻨﺔ اﳌﺸﺎر
ً
إﻟ��ﺎ �� اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ،وﺳﻮف ��جﻞ هﺬﻩ اﻷﺳهﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎ��ﻢ �ﻌﺪ
اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺛﺎﺋﻘهﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ،و�ﻠ��م ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﻌﺮض اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺳهﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻋ��
ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﮫ �� ﺷﺄ��ﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
أﺣ�ﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﺗﻠ��م ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤ�� ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﻩ
ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎل اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺳهﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ً
أ (٤١١٫٨٤٣٫٥١٤) -أر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ وأر�ﻌﻮن أﻟﻒ
ً
ً
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأر�ﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳهﻤﺎ ﻋﻴنﻴﺎ ﻗﻴﻤﺘـهﺎ ) (٤٫١١٨٫٤٣٥٫١٤٠أر�ﻊ ﻣﻠﻴﺎرات وﻣﺎﺋﺔ
ً
وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن وأر�ﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺔ وأر�ﻌﻮن ر�ﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ أراض
وﻋﻘﺎرات ﺗﻢ ﺗﻘﻮ�ﻤهﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟ�جﻨﺔ ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻮﻗﻌﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺮﻗﻢ ) /١١٠٢هـ(
وﺗﺎر�ﺦ١٤٢٥/١٢/٢٧هـ.
ً
ً
ب (٥٨٫١٥٦٫٤٨٦ ) -ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻣﺎﺋﺔ ﺳﺘﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻔﺎ وأر�ﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﺘﺔ
ً
ً
ً
وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳهﻤﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻗﻴﻤ��ﺎ ) (٥٨١٫٥٦٤٫٨٦٠ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ً
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وأر�ﻌﺔ وﺳﺘﻮن أﻟﻔﺎ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸﺎء
ً
واﻟﺘﻌﻤ�� و�ﻤﺜﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻼك ﻋﻘﺎرات �� اﳌﻮﻗﻊ ﺗﻢ ﺗﻘﻮ�ﻤهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ً
اﻟ�جﻨﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ،وﺳﻮف ��جﻞ هﺬﻩ
اﻷﺳهﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎ��ﻢ �ﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺛﺎﺋﻘهﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،و�ﻠ��م ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﻌﺮض اﳌﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ اﻷﺳهﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻋ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﮫ �� ﺷﺄ��ﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ�ﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
.وﺗﻠ��م ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤ�� ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﻩ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎل
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤـﺪﻳﺪ ﳌﻼك اﻟﻌﻘـﺎرات �� اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ �ﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻜﻤﻠﻮا وﺛﺎﺋﻘهﻢ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻋﻴـﺔ واﻟﻨﻈـﺎﻣﻴﺔ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺳهﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
واﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺘبﺖ ﻋ��ﻢ ﺷـ ـ ــﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸـ ـ ــﺎء واﻟﺘﻌﻤ�� ﺑﺤﺼـ ـ ــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳـ ـ ــﻨﺔ إﺿـ ـ ــﺎﻓﻴﺔ
أﺧﺮى �ح�ن �ﺴﻮ�ﺔ أوﺿﺎﻋهﻢ.
1

ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻀﻠﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺘﺠﺪات �ﺸﺄن ا�حﺼﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

#

٢

٣

٤

اﳌﺎدة �ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﳌﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌﻼك اﻟﻌﻘﺎرات �� اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ �ﺴ ــﺘﻜﻤﻠﻮا وﺛﺎﺋﻘهﻢ اﻟﺸ ــﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ �� ﺗﺎر�ﺦ  ٢٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ�ﻲ ١٤٣٨هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎرس ٢٠١٧م ،واﻓﻘﺖ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ��
واﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺘبﺖ ﻋ��ﻢ ﺷ ــﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸ ــﺎء واﻟﺘﻌﻤ�� ﺑﺤﺼ ــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳ ــﻨﺔ إﺿ ــﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻟ�حﺼﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ ﻟﻺ�ﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤ�� واﻟ�ي
أﺧﺮى �ح�ن �ﺴﻮ�ﺔ أوﺿﺎﻋهﻢ.
�ﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ��ﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ �ﺴﺘﻜﻤﻠﻮا وﺛﺎﺋﻘهﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
ً
ً
و�� ﺣﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ ) (٣٥٬٩٥٦٬٤٩٥ﺳهﻤﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻗﻴﻤ��ﺎ ) (٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠ر�ﺎل وﺗﻔﻮ�ﺾ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻹدارة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﺪاد ﻻﺣﻘﺎ.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺎدة ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد ﻋ��
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة :ﺗﺪاول اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو اﻷر�ﻄﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة :ﺗﺪاول اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو اﻷر�ﻄﺔ
اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻳﺮا�� �� ﺗﺪاول اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو اﻷر�ﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺮا�� �� ﺗﺪاول اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو اﻷر�ﻄﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ً
وذﻟﻚ اﺳتﻨﺎدا إ�� ﺧﻄﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟهﻴﺌﺔ
اﻟﺴﺎر�ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف �� اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ و�ﺆﺷﺮ ﻋ�� اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟهﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎر�ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓ��ﺎ.
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف رﻗﻢ  ٤٢٩٠٠٤٢٤وﺗﺎر�ﺦ
ﺑﺬﻟﻚ.
 ١٤٤٢/١١/٣اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎ�جﺔ
ﻣﻮﺿﻮع إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺸﺎر ﻟهﺎ �� اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎس ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ.

• ﺗنﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �� �حﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزع �� اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟ�ي ﻓ��ﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪ وﻋﺸﺮ�ﻦ
ٌ
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻋ�� اﻷﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة إ�� ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎهﻤ�ن
ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻣ�جﻠﺔ .وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إ�� وزارة اﻟﺘﺠﺎرة،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة إ�� هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة ا�حﺪدة ﻟﻠنﺸﺮ.

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺎدة ﻟﺘﺘﻤﺎ�ىى ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ هﻴﺌﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن :دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺎت
• ﺗنﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �� ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺪاول( وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﻟﻜ��و�ﻲ و�حﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزع �� اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟ�ي ﻓ��ﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ
ٌ
ً
ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪ وﻋﺸﺮ�ﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋ�� اﻷﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة إ�� ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻣ�جﻠﺔ .وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول
اﻷﻋﻤﺎل إ�� ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة ا�حﺪدة ﻟﻠنﺸﺮ.

اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن :دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺎت

اﳌﺎدة ا�حﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن� :جﻞ ﺣﻀﻮر ا�جﻤﻌﻴﺎت

اﳌﺎدة ا�حﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن� :جﻞ ﺣﻀﻮر ا�جﻤﻌﻴﺎت

��جﻞ اﳌﺴﺎهﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن �� ﺣﻀﻮر ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا�خﺎﺻﺔ أﺳﻤﺎ��ﻢ �� ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋي��ي أو �� ﻣ�ﺎن ا�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ.

�� ــجﻞ اﳌﺴ ــﺎهﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن �� ﺣﻀ ــﻮر ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا�خﺎﺻ ــﺔ أﺳ ــﻤﺎ��ﻢ �� ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋي�ـ ــ�ي أو �� ﻣ�ﺎن ا�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺔ �� ــجﻴﻞ اﳌﺴ ــﺎهﻤ�ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن �� ﺣﻀ ــﻮر ا�جﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺼ ــﻮ�ﺖ ﻋ�� ﻗﺮارا��ﺎ ﻋ��
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ.

2

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺎدة ﻹﺗﺎﺣﺔ ��جﻴﻞ
ً
اﳌﺴﺎهﻤ�ن إﻟﻜ��وﻧﻴﺎ �� اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

#
٥

٦

اﳌﺎدة �ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﳌﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 -١ﻳﺠﺐ ﻋ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� ��ﺎﻳﺔ �ﻞ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ أن �ﻌﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -١ﻳﺠﺐ ﻋ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� ��ﺎﻳﺔ �ﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ أن �ﻌﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ
ً
ً
وﺗﻘﺮ�ﺮا ﻋﻦ �ﺸـ ــﺎﻃهﺎ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎ�� ﻋﻦ اﻟﺴـ ــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻘﻀـ ــﻴﺔ ،و�ﻀـ ـ ّـﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ
ﻟﻠﺸـ ــﺮﻛﺔ وﺗﻘﺮ�ﺮا ﻋﻦ �ﺸـ ــﺎﻃهﺎ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎ�� ﻋﻦ اﻟﺴـ ــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻘﻀـ ــﻴﺔ ،و�ﻀـ ـ ّـﻤﻦ
اﻟﻄﺮ�ﻘـﺔ اﳌﻘ��ﺣـﺔ ﻟﺘﻮزيﻊ اﻷر�ـﺎح .و�ﻀ ـ ـ ـ ــﻊ ا�جﻠﺲ هـﺬﻩ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼ ـ ـ ـ ــﺮف ﻣﺮاﺟﻊ
هــﺬا اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻟﻄﺮ�ﻘــﺔ اﳌﻘ��ﺣــﺔ ﻟﺘﻮزيﻊ اﻷر�ــﺎح .و�ﻀ ـ ـ ـ ــﻊ ا�جﻠﺲ هــﺬﻩ اﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺗﺤــﺖ
ً
ا�حﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺔ وأر�ﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻋ��
ﺗﺼ ـ ـ ــﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴ ـ ـ ــﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴ ـ ـ ــﺔ
ً
اﻷﻗﻞ.
وأر�ﻌ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻋ�� اﻷﻗﻞ.
 -٢ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ورﺋيﺴ ــهﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﳌﺎ�� اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  -٢ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ ورﺋيﺴ ـ ـ ــهﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﳌﺎ�� اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺸـ ـ ــﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﻔﻘﺮة ) (١ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ،وﺗﻮدع ��ـ ـ ــخ ﻣ��ﺎ �� ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸـ ـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ
اﳌﺸ ــﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﻔﻘﺮة ) (١ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ،وﺗﻮدع �� ــخ ﻣ��ﺎ �� ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ
ﺗﺤﺖ ﺗﺼ ـ ــﺮف اﳌﺴ ـ ــﺎهﻤ�ن ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ ا�حﺪد ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪ وﻋﺸ ـ ــﺮ�ﻦ
ﺗﺤ ــﺖ ﺗﺼ ـ ـ ـ ــﺮف اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎهﻤ�ن ﻗﺒ ــﻞ اﳌﻮﻋ ــﺪ ا�ح ــﺪد ﻻ�ﻌﻘ ــﺎد ا�جﻤﻌﻴ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑﻮاﺣ ــﺪ
ٌ
ٌ
ً
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻋ�� اﻷﻗﻞ.
وﻋﺸﺮ�ﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋ�� اﻷﻗﻞ.
 -٣ﻋ�� رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺰود اﳌﺴـ ـ ـ ـ ــﺎهﻤ�ن ﺑـﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻛـﺔ ،وﺗﻘﺮ�ﺮ  -٣ﻋ�� رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳنﺸ ـ ـ ــﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ ،وﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴ ـ ـ ــﺎﺑﺎت ﻋ�� ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴ ـ ـ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺪاول( ،و ﺗﺰو�ﺪ ا�جهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴ ـ ــﺎﺑﺎت ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗنﺸ ـ ــﺮ �� � ـ ــحﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزع ��
ً
ا�خﺘﺼﺔ ﺑن�خﺔ ﻣ��ﺎ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ا�حﺪدة.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ .وﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀـ ـ ـ ــﺎ أن ﻳﺮﺳـ ـ ـ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إ�� وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺳ ـ ــﻞ ﺻ ـ ــﻮرة إ�� هﻴﺌﺔ اﻟﺴ ـ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ا�حﺪدة �� ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت.
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻀﻠﻞ ﺑﺎﻷﺻﻔﺮ
اﳌﺎدة اﻷر�ﻌﻮن :ﺗﻮزيﻊ أر�ﺎح ا�حﺼﺺ اﻟﻌﻴنﻴﺔ
اﳌﺎدة اﻷر�ﻌﻮن :ﺗﻮزيﻊ أر�ﺎح ا�حﺼﺺ اﻟﻌﻴنﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺼنﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋ�� أ��ﺎ
ﻳﻮزع ﻣﺒﻠﻎ ﺛ ــﺎﺑ ــﺖ ﻋ�� أ� ـ ـ ـ ـح ــﺎب ا�حﺼ ـ ـ ـ ــﺺ اﻟﻌﻴنﻴ ــﺔ اﻟﻌﻘ ــﺎر� ــﺔ ﻳﻮازي ﻣ ــﺎ �ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﺪرﻩ ﻋﻠ��ﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ�� ذﻟﻚ ،ﻳﻮزع ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﻋ�� أ�ـ ـ ــحﺎب ا�حﺼـ ـ ــﺺ اﻟﻌﻴنﻴﺔ ﻳﻮازي
اﻟ��اﻣﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ
ّ
ّ
ﻋﻘﺎرا��ﻢ ﻣﻦ إﻳﺮادات �ﺸﺮط أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ �ﻞ ﻣ��ﻢ �� ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺎ �ﻌﺎدل �ﺴﺒﺔ ) (% ٥ﻣﺎ �ﺎﻧﺖ ﺗﺪرﻩ ﻋﻠ��ﻢ ﻋﻘﺎرا��ﻢ ﻣﻦ إﻳﺮادات �ﺸـ ـ ـ ــﺮط أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼـ ـ ـ ــﺔ �ﻞ ﻣ��ﻢ �� ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺎ
ا�خﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺸﻄ��ﺎ أو اﺳ��دادهﺎ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼ ـﺼ ــهﻢ اﻟﻌﻴنﻴﺔ �� رأس ﻣﺎل اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﻋﻦ �ﻞ ﻋﺎم ،وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ �ﻌﺎدل �ﺴ ــﺒﺔ ) (% ٥ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼ ـﺼ ــهﻢ اﻟﻌﻴنﻴﺔ �� رأس ﻣﺎل اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﻋﻦ �ﻞ ﻋﺎم ،وذﻟﻚ ﳌﺪة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺳ ـ ــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ �ﺴ ـ ــﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﻣ��ﻢ �ﻌﺪ ﺻ ـ ــﺪور ﻗﺮار ﻣﻌﺎ�� وز�ﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺈﻋﻼن ﺗﺄﺳ ـ ــيﺲ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳ ـ ـ ـ ــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗـﺎر�ﺦ �ﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻢ اﻟﻌﻘـﺎر ﻣ��ﻢ �ﻌـﺪ ﺻ ـ ـ ـ ــﺪور ﻗﺮار ﻣﻌـﺎ�� وز�ﺮ اﻟﺘﺠـﺎرة
ﺑﺈﻋﻼن ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺎدة ﻟﺘﺘﻤﺎ�ىى ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ هﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ

ويﺴ��د هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻷر�ﺎح اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷ�حﺎب ا�حﺼﺺ اﻟﻌﻴنﻴـﺔ �� ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻘهﺎ ،أﻣﺎ �� ويﻌﺘ�� هﺬا اﳌﺒﻠﻎ إﻟ��ام ﻋ�� أ�ـحﺎب ا�حﺼـﺺ اﻟﻌﻴنﻴﺔ واﺟﺐ اﻻﺳـ��داد ،وﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ حجﺰ ﺟﺰء
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ أر�ﺎح ﺻـ ـ ــﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺬ�ﻮر �ﻌﺘ�� ﻣﺎ ﻗﺒﻀـ ـ ــﮫ اﳌﺴـ ـ ــﺎهﻤﻮن ﻣﻦ ﻣﻦ أﺳ ـ ـ ــهﻤهﻢ �ﺴ ـ ـ ــﺎوي ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻷﺳ ـ ـ ــﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮزﻋﺔ .و�ﺮﻓﻊ ا�حجﺰ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳ ـ ـ ــهﻢ ��
ﺣﺎل ﺳ ـ ـ ــﺪاد اﳌﺒﻠﻎ أو ﺧﺼ ـ ـ ــﻤﮫ ﻣﻦ اﻷر�ﺎح اﳌﺴ ـ ـ ــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ــﺎهﻢ أو ﺧﺼ ـ ـ ــﻤﮫ ﺑﺄي ﻃﺮ�ﻘﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و�ﺨﺼﻢ ﻣﻦ أول أر�ﺎح ﺑﺎﻟﻄﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ي �ﻌﻴ��ﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ّ
ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
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