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 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي

 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 سعودیة)شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة للسادة مساھمي 

   الرأي

لھا  ) (والشركات التابعةأو "الشركة األم" لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة"
لربح أو م، والقوائم الموحدة ل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱("المجموعة"))، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، الشامل اآلخرالخسارة والدخل 
واإلیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة 

 األخرى.
تُعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة

م، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 
 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا

 القانونیین. للمحاسبین السعودیة الھیئة

   أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات 

عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة 
ة أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافی بمسؤولیاتنا األخالقیة االخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد الموحدة، وقد التزمنا

 رأینا. إلبداءومناسبة لتوفیر أساس 

 الرئیسیة لمراجعةاأمور 

عتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة إأمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي 
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، 

 وال نبدي رأیاً منفصالً في تلك األمور. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (تابع)

 كیف عالجت مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة أمر رئیسي للمراجعة 

 إثبات اإلیرادات
 

 وربحیة المجموعة.تعتبر اإلیرادات عنصراً مھماً ألداء 
 
إن إثبات اإلیرادات من بیع العقارات ـ بما في ذلك الفلل  

والشقق وقطع األراضي ـ یتضمن مخاطر جوھریة كامنة 
 سبةبنبسبب الحكم والتقدیر. إن مراجعة األحكام الخاصة 

إنجاز المشاریع، بما في ذلك التكلفة المتكبدة حتى تاریخھ 
وع یتطلب اھتماًما جوھریًا مقابل التكلفة اإلجمالیة للمشر

 أثناء المراجعة وبشكل خاص فیما یتعلق بما یلي:
 
قدرة المجموعة على إلزام العمالء بالدفع مقابل  •

األعمال التي تم إنجازھا بموجب شروط العقد وتكون 
ستوفت متطلبات المعیار الدولي للتقریر إبھذا قد 

 إلثبات اإلیرادات على مدى المدة ۱٥المالي 
 

 إجمالي التكلفة المتوقعة إلكمال المشاریع  •
 

 حتمالیة تحصیل ثمن المبیعات المتبقيإ  •
 

حول القوائم المالیة الموحدة  )٤رقم ( اإلیضاحأنظر 
بخصوص السیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات 

إلفصاح المتعلق ) الخاص با۷رقم ( اإلیضاحكذلك و
 باإلیرادات.

 

 المراجعة التي قمنا بھا استجابةً لھذا األمرتضمنت إجراءات 
 ما یلي: الرئیسي

 
الحص��ول على فھم لآللیة والض��وابط الرئیس��یة المتعلقة  •

سیة  بعملیة إثبات اإلیرادات. لقد فحصنا الضوابط الرئی
ذات الصلة وتتبعنا عملیة التنفیذ لتحدید فیما إذا قد تمت 

فعّال  لعملیة تحدید وتنفیذ وتش��غیل ھذه الض��وابط بش��ك
 طوال السنة.

 
فحص عقود العمالء فیم��ا یتعلق ببیع العق��ارات، على  •

أس�������اس العینة، لتحدید التزامات األداء المترتبة على 
ً لھ���ذه العقود وتقییم فیم���ا إذا  ك���ان���ت المجموع���ة طبق���ا

س������تیفاؤھا مع مرور الوقت التزامات األداء ھذه قد تم إ
ی��ار أو في أي وق��ت مح��دد، بن��اًء على متطلب��ات المع

لدولي للتقریر المالي  . كما ركزت إجراءاتنا على ۱٥ا
تح��دی��د فیم��ا إذا ك��ان ل��دى المجموع��ة قوة ن��اف��ذة إللزام 

 العمالء على الدفع مقابل ما تم إنجازه حتى تاریخھ.
 

فحص عملیة تقدیر التكلفة لتقییم مدى فعالیة آلیة تقدیر  •
التكلفة مع التركیز بش�������كل خاص على إجمالي التكلفة 

 دیریة للمشاریع.التق
 

تقییم احتم���الی���ة تحص�������ی���ل ثمن المبیع���ات من خالل  •
 الضمانات البنكیة والسندات ألمر.

 
، على أس����اس العینة، لتحدید ما مس����تنديإجراء فحص  •

إذا كانت التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ على التطویر 
قد تم تس��جیلھا بش��كل مالئم. وكذلك قمنا بفحص توزیع 

الوح��دات المب��اع��ة وغیر المب��اع��ة ھ��ذه التك��الیف بین 
 اعتماداً على المساحة النسبیة للمشروع المعني.

 
على أس�����اس العینة،  حتس�����اب اإلیرادات،إقمنا بإعادة   •

 حتساب الذي قامت بھ اإلدارة.ومقارنتھا باإل
 

تقییم مدى مالءمة الس����یاس����ات المحاس����بیة المتبعة من  •
المجموعة بخص����وص إثبات اإلیرادات واإلفص����احات 

 لمتعلقة بھا في القوائم المالیة الموحدة.ا
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (تابع)

 للمراجعة ر الرئیسيكیف عالجت مراجعتنا األم أمر رئیسي للمراجعة

والممتلكات نخفاض في قیمة العقارات االستثماریة اإل
 والمعدات

 
تقوم المجموع����ة بتقییم م����دى وجود مؤش�������رات على 
االنخفاض في قیمة عقاراتھا االس�������تثماریة والممتلكات 

 والمعدات بشكل مستمر.
 
لقد اعتبرنا ھذا أمًرا رئیس�������ي للمراجعة نظًرا ألن تقییم  

مؤش�������رات االنخفاض في القیمة تش�������مل افتراض�������ات 
في التق���دیرات أو وتق���دیرات جوھری���ة. إن أي تب���این 

االفتراضات یمكن أن یكون لھ تأثیًرا جوھریًا على القوائم 
 المالیة الموحدة.

 
وكجزء من ھذا التقییم تقوم المجموعة بفحص ومراجعة  

مؤش���رات تش���مل على س���بیل المثال ال الحص���ر، ص���افي 
الت��دفق��ات النق��دی��ة المتوقع��ة من الوح��دات المول��دة للنق��د 

ؤش���رات أخرى لألداء. كما والظروف الحالیة للس���وق وم
لك األرض  ما في ذ تعتبر المجموعة بعض الموجودات ب

 ،موجودات البنیة التحتیة كموجودات للش�����ركةالمملوكة و
وتقوم بتجمیع ص�����افي التدفقات النقدیة المتوقعة من جمیع 
الوحدات المولدة للنقد المرتبطة بھذه الموجودات العامة 

 ألغراض تقییم االنخفاض.
 

إلى ما ورد أعاله، تقوم المجموعة باس�����تخدام  باإلض�����افة
مثمنین خ���ارجیین للقی���ام بتنفی���ذ التقییم���ات لعق���اراتھ���ا 
االس�������تثم��اری��ة لتح��دی��د القیم��ة الع��ادل��ة لھ��ذه العق��ارات 

 االستثماریة.
 

حول القوائم الم�الی�ة الموح�دة  )٤( رقم اإلیض��������احأنظر 
بخص�����وص الس�����یاس�����ة المحاس�����بیة لالنخفاض في قیمة 

 ۱۲و  ۱۱المت���داول���ة واإلیض���������احین  الموجودات غیر
لإلفص�������احات المتعلقة بالممتلكات والمعدات والعقارات 

 االستثماریة على التوالي.
 

اء نخفاض في القیمة، قمنا بإجرمن أجل تقدیر تقییم اإلدارة لإل
 ما یلي:
 

ة بخص���وص إجراءات تحدید مؤش���رات مناقش���ة اإلدار •
 نخفاض في القیمة ونتائج التقییم.اإل
 

فحص التدفقات النقدیة المتوقعة من الوحدات المحققة   •
 نللنقد، على أس��اس العینة، واالس��تعانة بمتخص��ص��ین م

ا في نخفاض في القیمة بمطرفنا لتقییم تقدیر اإلدارة لإل
س���تندت إلیھا حس���ابات إذلك فحص االفتراض���ات التي 

المعرفة بالنشاط والصناعة بناًء على  المستخدمةالقیمة 
ق ذات الصلة. وكذلك قام المتخصصون وظروف السو

من طرفنا بتقییم ما إذا كان المنھج والطرق المس��تخدمة 
لغرض تقییم االنخفاض في القیمة تتماش���ى مع المعاییر 

 المعمول بھا.
 

تقییم مؤھالت وخبرات المثمنین من طرف ثالث ممن   •
 .اریةاإلستثم القیمة العادلة للعقاراتشاركوا في تقییم 

 
لمجموعة لتقییم مدى مالءمة الس�����یاس�����ات المحاس�����بیة  •

قیم��ة واإلفص��������اح��ات ذات الالمتعلق��ة ب��االنخف��اض في 
 العالقة في القوائم المالیة الموحدة.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (تابع)للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة 

 أمور أخرى

م من قبل مراجع حسابات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  لشركة إعمار المدینة االقتصادیةتم مراجعة القوائم المالیة 
 م.۲۰۱۸مارس  ۲۷آخر والذي أصدر رأیًا غیر معدل حول ھذه القوائم المالیة في تقریره بتاریخ 

  أخرى معلومات

. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي، األخرى المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
ولكن ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا. من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاًحا لنا بعد تاریخ ھذا 

 التقریر.
فیما  التأكید ستنتاجاتإ من أشكال أي شكل نُبدي وال األخرى، المالیة الموحدة المعلومات القوائم في رأینا یغطي وال

 .یخص ذلك
 عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن المالیة الموحدة، للقوائم مراجعتنا وبخصوص

 مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما االعتبارالقیام بذلك، نأخذ بعین  وعند متاحة، تصبح
بشكل  محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو المالیة الموحدة، القوائم

 .جوھري
 األمر فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ جوھري تحریف وجود تبین لنا إذا السنوي، عندما یكون متاحاً لنا، عند قراءتنا للتقریر

 بالحوكمة. للمكلفین

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة

 ً  المالي للتقریر الدولیة للمعاییر إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
القانونیین،  للمحاسبین السعودیة األخرى المعتمدة من الھیئة واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة

، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ونظام الشركة األساسيواألحكام المعمول بھا في نظام الشركات 
 لیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ.ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خا

ً لمبدأ  وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا
االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة 

المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي  كأساس في
 سوى القیام بذلك.

 .المجموعةإن المكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في 

 عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة الحسابات مسؤولیات مراجع

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء 
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة إال أ نھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقا
السعودیة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، 

تؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي وتُعَد جوھریة إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا س
 .ھذه القوائم المالیة الموحدة یتخذھا المستخدمون بناًء على
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (تابع)

 عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (تابع) الحسابات مسؤولیات مراجع

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني 
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً:

القوائم المالیة الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في  •
بداء أساس إللتوفیر  وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة

رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد 
 طوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة.ین

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة  •
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.

ییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة تق •
 التي قامت بھا اإلدارة.

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم  •
ً كبیراً بشأن قدرة  الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكا

المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت 
 لموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحاتاإلنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة ا

غیر كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ 
توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ  تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى

 .االستمراریة
تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة  •

 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة  •
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة 

 للمجموعة. ونظل الجھة الوحیدة المسئولة عن رأینا في المراجعة.

النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن 
ة لشركة إعمار المدینة االقتصادی بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة

 ) (والشركات التابعة لھا ("المجموعة").أو "الشركة األم" ("الشركة"

، یةتقاللسألخالقیة ذات الصلة المتعلقة باإلین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات ازودنا أیًضا المكلف كما
وأبلغناھم بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وبحسب مقتضى الحال 

 .إذا تطلب ذلك إجراءات الوقایة ذات العالقة

 
  















 سعودیة)شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱۲ 
 
 

 
 معلومات عن الشركة  .۱
 

إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة شركة 
م. حصلت ۲۰۰٦سبتمبر  ۲۱ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۳بتاریخ  ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

م). تم ۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ (الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۸بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹الشركة على السجل التجاري األولي رقم 
ھـ ۱٤۳٦ربیع أول  ٦تاریخ  ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤نقل المقر الرئیسي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم 

 م).۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸(الموافق 
 

 تقوم بأنشطة تطویر أخرى بماتزاول الشركة األم أعمالھا في مجال التطویر العقاري في المناطق االقتصادیة وغیرھا، كما 
في ذلك البنى التحتیة وترویج وتسویق وبیع األراضي داخل مناطق التطویر ونقل ملكیة / إیجار األراضي وتطویر المباني 
 والوحدات السكنیة وبناء منشآت نیابة عن اآلخرین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.

 
 مل ھذه القوائم المالیة الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالیة:تش
 

 رقم السجل التجاري الفرع
  

  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة
  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض
  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ

 
(ویشار إلیھا فیما بعد  ٤في اإلیضاح  كما في تاریخ التقریر المالي، لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة

 مجتمعة بـ "المجموعة").
 
 أساس اإلعداد . ۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر   تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا

 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.

 
 أسس القیاس  ۲-۲
تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر خالف ذلك، باستخدام مبدأ االستحقاق  

 المحاسبي ومفھوم االستمراریة.
 

 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة.
 
 والعرضعملة النشاط  ۲-۳

یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل أیًضا عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم 
المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة. تم تقریب جمیع األرقام 

 عودي، مالم یذكر خالف ذلك.ألقرب ألف لایر س
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة .۳
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقدیرات وافتراض�������ات تؤثر على مبالغ اإلیرادات 
المحتملة كما في تاریخ التقریر المالي. والمص��روفات والموجودات والمطلوبات المص��رح عنھا واإلفص��اح عن المطلوبات 

إال أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً جوھریًا على القیمة الدفتریة 
 للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة.
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 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱۳ 
 
 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

أنھا معقولة في ظل الظروف الموجودة تس�������تند ھذه التقدیرات واالفتراض�������ات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد 
وتس��تخدم للحكم على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یص��عب الحص��ول علیھا من مص��ادر أخرى. تتم مراجعة 
التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل متواصل. یتم تسجیل مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

 ات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.التقدیر
 

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

 األحكام
 

 داءاستیفاء التزامات األ
یجب على المجموعة تقییم كل عقد من عقودھا مع العمالء لتحدید ما إذا تم استیفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو في 
وقت محدد من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات. قامت المجموعة بتقییم ذلك بناًء على اتفاقیات البیع والشراء 

وأحكام األنظمة والقوانین ذات الصلة، وفي حال العقود التي یتم توقیعھا لتقدیم موجودات عقاریة التي أبرمتھا مع العمالء 
للعمالء، ال تقوم المجموعة بإیجاد أصل ذي استخدام بدیل للمجموعة وعادةً یكون لھا حق نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم 

ة بإثبات اإلیرادات على مدار الوقت. عندما ال یكون الحال كذلك، یتم اكتمالھ حتى تاریخھ. واستناًدا إلى ذلك، تقوم المجموع
 إثبات اإلیرادات وقت محدد.

 
اختارت المجموعة تطبیق طریقة المدخالت في توزیع سعر المعاملة بالنسبة اللتزام األداء حیث یتم إثبات اإلیرادات على 

لتي تتطلب إدراج اإلیرادات استناداً إلى جھود المجموعة مدى الوقت. تعتبر المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت وا
الستیفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع لإلیرادات المكتسبة فعالً. وفي سیاق تطبیق طریقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدیر 

 تكالیف إكمال المشاریع من أجل تحدید مبلغ اإلیرادات التي یجب إثباتھا.
 

 تتحدید أسعار المعامال
یجب على المجموعة تحدید أسعار المعامالت فیما یتعلق بكل عقد من عقودھا مع العمالء. وعند عمل مثل ھذا الحكم، تقوم 
المجموعة بتقییم تأثیر أي ثمن متغیر في العقد نتیجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمویلي جوھري في العقد 

 وأي ثمن غیر نقدي في العقد.
 

 عقارات االستثماریةتصنیف ال
"العقارات االستثماریة".  ٤۰تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان العقار مؤھالً كعقار استثماري بموجب معیار المحاسبة الدولي 

عند عمل مثل ھذا الحكم، تأخذ المجموعة باالعتبار ما إذا كان العقار یحقق تدفقات نقدیة بشكل كبیر ومستقل عن الموجودات 
لتي تحتفظ بھا المجموعة. قررت المجموعة أن الفندق والمباني السكنیة المخدومة التي تملكھا یجب أن تصنف األخرى ا

كجزء من العقارات والمعدات أكثر من أن تكون ضمن العقارات االستثماریة بما أن المجموعة ھي التي تقوم بتشغیل ھذه 
 الموجودات.

 
 ة إلى عقارات تطویرتحویل موجودات عقاریة من عقارات استثماری

تقوم المجموعة ببیع موجودات عقاریة ضمن دورة أعمالھا العادیة. عند تحدید الموجودات العقاریة التي تم تصنیفھا مسبقاً 
كاستثمارات عقاریة للبیع ضمن دورة األعمال العادیة، یتم حینھا تحویل الموجودات إلى عقارات للتطویر بقیمتھا الدفتریة 

ذي تم تحدیدھا على أنھا محتفظ بھا للبیع. تدرج المتحصالت من مثل ھذه الموجودات كإیرادات وفقاً للمعیار في التاریخ ال
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء". ۱٥الدولي للتقریر المالي 
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 األحكام (تابع)
 

ر -اإلیجار التشغیلي التزامات عقود   المجموعة كمؤّجِ
تُبرم المجموعة عقود إیجار تجاریة وبالتجزئة في محفظة استثماراتھا العقاریة. قررت المجموعة بناًء على تقییم شروط 

 وأحكام الترتیبات االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة لھذه العقارات وبالتالي احتسابھا كعقود إیجار تشغیلي.  
 

 ید الشركة التابعةتوح
قامت المجموعة بتقییم جمیع الشركات المستثمر فیھا لمعرفة ما إذا كانت تمارس سیطرة علیھا وفقاً للمعیار الدولي للتقریر 

"القوائم المالیة الموحدة". قامت المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، الحصة التي تمتلكھا والترتیبات التعاقدیة  ۱۰المالي 
وقدرتھا وحدود مشاركتھا في األنشطة ذات الصلة في الشركات المستثمر فیھا لتحدید ما إذا كانت تمارس سیطرة  المطبقة

 علیھا أم ال.
 

 التقدیرات واالفتراضات
 

 خطط المنافع المحددة
ییم االكتواري وضع التقیتم تحدید تكلفة برامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن 

العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدالت الخصم 
وزیادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم 

ألجل، فإن التزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع وطبیعتھ طویلة ا
االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. إن معاییر القیاس األكثر حساسیة ھي معدل الخصم والزیادة المستقبلیة للرواتب. 

العائد السوقي على سندات الشركات العالیة الجودة. تعتمد زیادات عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة على 
الرواتب المستقبلیة على معدالت التضخم المستقبلیة واألقدمیة والترقیة والعرض والطلب في سوق التوظیف. یستند معدل 

ابةً یات على فترات استجالوفیات إلى جداول الوفیات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغیر استقراءات جداول الوف
 .۲٤للتغیرات السكانیة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین في اإلیضاح 

 
 انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى

المحتمل  من غیر یتم تقدیر المبالغ غیر القابلة للتحصیل من الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى عندما یصبح
تحصیل كامل المبلغ. تطبق المنشأة نموذج قیاس الخسائر االئتمانیة فیما یتعلق بانخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة والذمم 

 المدینة األخرى.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة
ات والمعدات والعقارات االستثماریة لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للعقار

التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات.  تقوم اإلدارة 
 لتأكد من أن طریقة وفترة االستھالكبمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة احتساب االستھالك واإلطفاء بشكل دوري ل

 متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه الموجودات.
 

 تكلفة إنجاز المشاریع
تقوم المجموعة بتقدیر تكلفة إكمال المشاریع لتحدید التكلفة العائدة على اإلیرادات التي یتم إثباتھا. وتتضمن ھذه التقدیرات، 

تكلفة اإلنشاء، وأوامر التغییر، وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى للعمالء. تتم مراجعة ھذه من بین بنود أخرى، 
 التقدیرات على فترات منتظمة. أي تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة لإلنجاز قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱٥ 
 
 

 
 مة (تابع)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھا .۳
 

 التقدیرات واالفتراضات (تابع)
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة جمیع الموجودات غیر المالیة في تاریخ كل تقریر 

حال وجود مؤشرات على عدم إمكانیة استرداد  مالي. یتم اختبار الموجودات غیر المالیة لتحدید االنخفاض في القیمة في
القیم الدفتریة. عندما یتم احتساب قیمة االستخدام، تقوم اإلدارة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أو 

 الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.
 

 ستمراریةاال
أجرت إدارة المجموعة تقییًما لقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولدیھا قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافیة 
الستمرار أعمالھ في المستقبل القریب. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھریة في مقدرة المجموعة 

 بالتالي، یستمر إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس االستمراریة.على البقاء كمنشأة مستمرة. و
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 

إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة الموحدة موضحة أدناه. تم تطبیق ھذه 
 یذكر خالف ذلك. السیاسات بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة، ما لم

 
 أساس التوحید

م. تتحقق السیطرة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة للشركة من القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما في 
عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا 

القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة ولدیھا 
 على الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى المجموعة:

 
  ات الصلة األنشطة ذالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ

 للشركة المستثمر فیھا)
 األحقیة، أو حقوق الحصول عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا؛ و 
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا 
 

ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة وعموما، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم 
حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق 

 والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سلطة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك:
 
 تعاقدیة مع أصحاب حق التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا؛الترتیب (الترتیبات) ال 
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى 
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة 
 

جود وتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى 
تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السیطرة على 
الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

تم اقتناؤھا أو التصرف فیھ خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ سیطرة والمصروفات للشركة التابعة التي 
 المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱٦ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤ 
 

 أساس التوحید (تابع)
 

اآلخر إلى حاملي حقوق الملكیة الشركة األم للمجموعة وإلى یعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل 
الحصص غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. یتم استبعاد جمیع 
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء 

 المجموعة عند توحید القوائم المالیة.
 

ویتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعامالت حقوق ملكیة. وفیما إذا فقدت 
المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة 

أي مكونات أخرى لحقوق الملكیة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السیطرة في قائمة الربح أو الخسارة و
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ویتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

 
ات/عقود واالستثمارات والتسویق والمبیعلدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة تتعلق بالمشاركة بالتطویر 

 اإلیجار والعملیات وصیانة العقارات وتقدیم خدمات تعلیم عالي وتأسیس الشركات:
 

 االسم
 بلد

 سنة التأسیس التأسیس

نسبة المساھمة في رأس 
 المال

 (مباشرة أو غیر مباشرة)
   ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 

 شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة
 

المملكة العربیة 
 %۹۹ %۱۰۰ ۲۰۱۰ السعودیة

 شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة
المملكة العربیة  

 %۱۰۰ ۲۰۱۱ السعودیة
 
۹۸% 

شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة 
 المحدودة

المملكة العربیة  
 %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

 
 
۹۸% 

 االقتصادیةالشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 
المملكة العربیة  

 %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
 
۹۸% 

 شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة
المملكة العربیة  

 %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
 
۹۸% 

 شركة إعمار المعارف المحدودة
المملكة العربیة  

 %۱۰۰ ۲۰۱٥ السعودیة
 

۱۰۰% 
 

أعاله خالل العام، استحوذت الشركة على ما تبقى من حصص في عمالً بالقرارات التي اتخذھا مساھمو الكیانات المذكورة 
شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة إدارة وتشغیل عقارات 

سھم المتعلقة بنقل ھذه األالمدن االقتصادیة وشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة. ال تزال اإلجراءات القانونیة 
 قید التنفیذ.

 
 للمعلومات المتعلقة بالشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة. ۱٤راجع اإلیضاح 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱۷ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤ 
 

 االستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة (شركات زمیلة ومشاریع مشتركة)
المنشأة التي تمارس علیھا المجموعة نفوذاً ھاماً ولكنھا لیست سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة. الشركة الزمیلة ھي 

المشروع المشترك ھو المنشأة التي یكون للمجموعة سیطرة مشتركة علیھا ویتم تأسیسھا بموجب اتفاقیة تعاقدیة تستدعي 
 الستراتیجیة.الموافقة باإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة ا

 
یتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة. بموجب ھذه 
الطریقة، یتم بدایةً إدراج االستثمارات في الشركة الزمیلة والمحاصة بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار لتسجیل 

لمجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. تعكس قائمة التغیرات في حصة ا
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة والمشروع المشترك. 

ا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة ویتم عرض أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھ
لذلك، عندما یكون ھناك تغیراً مدرجاً مباشرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة أو المحاصة، فإن المجموعة تقوم عندئذ 

األرباح  دبتسجیل حصتھا من أي تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. یتم استبعا
والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة وشركة المحاصة في حدود حصة المجموعة 

 في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك.
 

 تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقریر المالي للمجموعة.
 

طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قیمة بعد تطبیق 
استثماراتھ في شركات زمیلة أو مشروعھا المشترك. تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك أي دلیل 

ك قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشتر
باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في الشركة 

 الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ویدرج المبلغ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 

فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس أي  عند
استثمار متبقي وتسجیلھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للمشروع المشترك عند فقدان السیطرة المشتركة 

 ي والمتحصالت من البیع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.والقیمة العادلة لالستثمار المتبق
 

عندما تزید حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھا في المشروع المشترك، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لتلك الفائدة إلى 
ات لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد بدفعالصفر، ویتم التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون 

 نیابة عن الشركة المستثمر فیھا.
 

 التصنیف المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول
 

 الموجودات
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغیر متداولة. یعتبر األصل متداوالً 

 عندما:
 
 متوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛یكون من ال 
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ 
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ التقریر؛ أو 
 ل بعد قالنقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوًعا من الصرف أو االستخدام لتسویة التزام لمدة اثني عشر شھًرا علی األ

 تاریخ المركز المالي
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱۸ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة عندما:

 
 یتوقع تسویتھ في دورة التشغیل العادیة؛ 
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ 
  خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أومن المقرر تسویتھ 
 .ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد فترة التقریر 
 

 تقوم المجموعة بتبویب جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.
 
 إثبات اإلیرادات 
 

 للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.تُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
 
یتم إثبات اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن  

 تعود بمنافع اقتصادیة على المجموعة وعندما یكون من الممكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إن وجدت.
 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء من بیع العقارات
المجموعة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر تثبت 

 :۱٥المالي 
 

تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقًا وتعھدات وتضع المعاییر  .۱الخطوة 
 التي یجب الوفاء بھا.

تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى  .۲الخطوة 
 العمیل؛

تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ نظیر نقل البضائع أو  .۳الخطوة 
 میل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى الع

تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم  .٤الخطوة 
ل علیھ والمجموعة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة الحص

 في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.   .٥الخطوة 

 
 تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات بمرور الوقت، في حال إثبات أحد المعاییر التالیة:

 
 جة عن أداء المجموعة واستھالك تلك المنافع؛ وحصول العمیل في ذات الوقت على المنافع النات .۱
 أداء المجموعة یؤدي إلى إیجاد أو تحسین موجودات تحت سیطرة العمیل وقت إیجاد أو تحسین األصل؛ أو .۲
أداء المجموعة لاللتزام ال یَُكون موجودات ذات استخدامات بدیلة للمجموعة، كما یكون للمجموعة الحق في تحصیل  .۳

 اء المكتمل حتى تاریخھ.المبلغ لألد
 

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

 
 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۱۹ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 إثبات اإلیرادات (تابع)
 

 بیع العقارات (تابع)اإلیرادات من العقود مع العمالء من 
 

عندما تقوم المجموعة باستیفاء التزام أداء من خالل تقدیم البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا، فإن المجموعة بذلك تقوم 
بإیجاد أصل بناًء على العقد مقابل الثمن الذي حصلت علیھ جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر للعمیل مبلغ 

 ت المدرجة فھذا یزید من مطلوبات العقد.اإلیرادا
 

 إیرادات إیجاریة
یتم إثبات إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم إضافة التكالیف  

المباشرة األولیة المتحملة أو الحوافز في التفاوض ویعتبر ترتیب عقد إیجار تشغیلي جزًءا ال یتجزأ من القیمة الدفتریة لعقد 
 أساس القسط الثابت علی مدى فترة اإلیجار. اإلیجار ویتم إثباتھا علی

 
 إیرادات الخدمات

یتم إثبات اإلیرادات من تقدیم الخدمة على مدى فترة زمنیة عندما یمكن تقدیر نتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة  
إنجاز الخدمة في تاریخ التقریر المالي. وفي حال عدم القدرة على قیاس النتائج بطریقة یُعتد بھا، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات 

 جاع المصروفات المتكبدة.فقط في حدود إمكانیة استر
 
 إیرادات الضیافة 
تتكون اإلیرادات من الفنادق من إیرادات الغرف واألغذیة والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة.  ویتم إثبات  

 اإلیرادات بعد الخصومات على أساس االستحقاق عند تقدیم تلك الخدمات.
 
 إیرادات المدرسة 

 لرسوم الدراسیة ورسوم التسجیل واألتعاب األخرى كدخل على أساس االستحقاق.یتم إدراج إیرادات ا
 
 إیرادات ودائع المرابحة ألجل 
 یتم إدراج اإلیرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال. 
 

 تكلفة اإلیرادات
یرادات الخدمات األخرى المتعلقة بھا. تستند تكلفة اإل تتضمن تكالیف اإلیرادات تكلفة األراضي وتكالیف التطویر وتكالیف

إلى نسبة التكلفة المتكبدة إلى التاریخ المتعلق بالوحدات التي بیعت إلى مجموع التكالیف التقدیریة لكل مشروع. تكلفة إیرادات 
 خدمات.أعمال الضیافة والخدمات واإلیرادات اإلیجاریة تُحتسب على أساس التكلفة الفعلیة لتقدیم ال

 
 المصروفات

تشمل مصروفات البیع والتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تمثل بشكل 
محدد جزًءا من تكلفة اإلیرادات. مصروفات البیع والتسویق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات 

صنیف جمیع المصروفات باستثناء األعباء المالیة، االستھالك، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في المبیعات والتسویق. یتم ت
القیمة كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة األخرى ما بین تكالیف إیرادات وتكالیف بیع وتسویق 

 ومصاریف عمومیة وإداریة على أساس ثابت عند اللزوم.
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۰ 
 
 

 
 المحاسبیة الھامة (تابع) السیاسات .٤
 

 الزكاة
تحتسب الزكاة للمجموعة وفقاً لألنظمة المالیة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحمیل مخصص الزكاة للشركة 

الدخل ووالزكاة التي تتعلق بملكیة المجموعة في الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة على قائمة الربح أو الخسارة 
الشامل اآلخر الموحدة. یتم احتساب أي مبالغ إضافیة، إن وجدت، والتي قد تصبح مستحقة، عند االنتھاء من الربط في نفس 

 السنة المالیة التي یتم فیھا اعتماد الربط الزكوي.
 

 ضریبة االستقطاع
بیة السعودیة كما ھو مطلوب وفقاً تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت مع جھات غیر مقیمة في المملكة العر

لألنظمة الضریبیة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم تسجیل ضریبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبیة 
 كمطلوبات.

 
 ضریبة القیمة المضافة

غیرھا من الخدمات باستثناء تخضع المجموعة لضریبة القیمة المضافة ("ضریبة القیمة المضافة") لألعمال العقاریة و
التوریدات المعفاة وفقًا ألنظمة ضریبة القیمة المضافة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة 
المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة المطبق على قیمة التورید ("ضریبة القیمة المضافة المخصومة") ناقًصا ضریبة 

المضافة المدفوعة على المشتریات ("ضریبة القیمة المضافة المحسوبة"). تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات القیمة 
والمشتریات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة لجمیع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 لمحسوبة المتعلقة بالتوریدات المعفاة إلى تكلفة المشتریات، في حینالموحدة. ومع ذلك، تتم إضافة ضریبة القیمة المضافة ا
 تتم المطالبة بضریبة القیمة المضافة المحسوبة على التوریدات المختلطة باستخدام معادلة السعر االفتراضي.

 
 العمالت األجنبیة

فیة في وفقاً ألسعار الصرف الفوري للعملة الوظییتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیا لمنشآت المجموعة 
التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة مؤھلة لالعتراف. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بأسعار 

تحویل بنود  والصرف الفوریة للعملة الوظیفیة السائدة في تاریخ التقریر المالي. تدرج جمیع الفروقات الناتجة عن تسویة أ
 نقدیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة لعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف كما في تاریخ  

تخدام النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة باسالمعامالت األولیة وال یتم تعدیلھا الحقاً. یتم تحویل البنود غیر 
أسعار الصرف في التاریخ الذي جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود 

 عادلة للبند.سارة من التغیرات في القیمة الغیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالربح أو الخ
 

 ممتلكات ومعدات
 

 اإلثبات والقیاس
تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل 

 استیفاء معاییر اإلثبات.مثل ھذه التكالیف تكالیف االقتراض للمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل في حال 
 

عندما تكون األجزاء الھامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمار إنتاجیة مختلفة بشكل جوھري فإنھا تحتسب كبنود مستقلة 
 (مكونات رئیسیة) للعقارات والمعدات.

 
یة االستبعاد مع القیمة الدفتریتم تحدید أرباح وخسائر استبعاد بند من العقارات والمعدات عن طریق مقارنة متحصالت 

للعقارات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي ضمن إیرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 الموحدة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۱ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 ممتلكات ومعدات (تابع)
 

 اإلثبات والقیاس (تابع)
 

كبیر من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون من  یتم إثبات تكلفة استبدال جزء
المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد 

ة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنیة، تقوم القیمة الدفتریة للبند المستبدل. عندما یتطلب األمر استبدال قطع ھام
المجموعة بإدراج مثل ھذه القطع كموجودات فردیة مع أعمار إنتاجیة محددة ویتم استھالكھا وفقاً لذلك. وبالمثل، عند القیام 

یر اإلدراج. یتم إثبات ایبفحص رئیسي، یتم إدراج تكلفتھ في القیمة الدفتریة للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استیفاء مع
 تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حال تكبدھا.

 
یتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البیع أو عندما ال یكون من المتوقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة من 

یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي عائدات استخدامھ أو بیعھ. 
 االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.

 
 استھالك

لالستھالك، وھي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بدیل عن التكلفة بعد خصم یتم احتساب االستھالك على أساس القیمة القابلة 
 قیمتھ المتبقیة. وال یتم استھالك األراضي.

 
 یتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات ذات الصلة.

 
 المتبقیة بصفة دوریة وتعدیلھا إذا لزم األمر.یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة والقیم 

 
 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

یتم إثبات األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائر انخفاض في القیمة. عندما تكون الموجودات جاھزة 
نھا وفقًا ممتلكات والمعدات المناسبة ویتم المحاسبة علالستخدام المحدد لھ، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة ال

 لسیاسات المجموعة.
 

 عقود اإلیجار
إن تحدید ما إذا كان الترتیب یعتبر، أو یتضمن، عقد إیجار یعتمد على جوھر ھذا الترتیب في تاریخ بدء عقد اإلیجار. یمثل 

ق یعتمد على استخدام أصل معین (أو أصول) وینقل الترتیب حالترتیب، أو یحتوي على، عقد اإلیجار إذا كان تنفیذ الترتیب 
 استخدام األصل (أو األصول)، حتى لو كان ھذا األصل (أو تلك األصول) غیر محددة بشكل صریح في أي ترتیب.

 
 المجموعة كمستأِجر

لذي ینقل بشكل اإلیجار ا یتم تصنیف عقد اإلیجار في تاریخ البدء كإیجار تمویلي أو عقود إیجار تشغیلي. یتم تصنیف عقد
جوھري جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بالملكیة إلى المجموعة كإیجار تمویلي. عقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار 
باإلضافة إلى عقد اإلیجار التمویلي. بشكل عام، فإن جمیع عقود اإلیجار التي تبرمھا المجموعة ھي عقود إیجار تشغیلي وال 

 ف بالموجودات المؤجرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة.یتم االعترا
 

یتم تحمیل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كمصروف تشغیلي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
 اآلخر الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.
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 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۲ 
 
 

 
 الھامة (تابع) السیاسات المحاسبیة .٤
 

 عقود اإلیجار (تابع)
 

ر  المجموعة كمؤّجِ
یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال یتم من خاللھا تحویل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري من المجموعة كعقود 

 إیجار تشغیلي.
 

، تقییم شروط وأحكام الترتیباتتبرم المجموعة عقود إیجار في محفظة استثماراتھا العقاریة. قررت المجموعة، بناًء على 
أن تحتفظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة الجوھریة لھذه العقارات، وبالتالي یتم احتسابھا كعقود إیجار تشغیلي. ویتم إثبات 
 إیرادات عقود اإلیجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقاً لبنود عقود اإلیجار على فترة العقد

على أساس منظم باعتبار أن ھذه الطریقة تمثل نموذج الوقت الذي یتم من خاللھ االستفادة من المنافع من الموجودات 
 المؤجرة.

 
تدیر المجموعة "برنامج تملك منزل للموظف" والذي یتم تصنیفھ كعقد إیجار تمویلي. وفقاً للبرنامج، تقوم المجموعة ببیع 

خالل اتفاقیات إیجار تمویلي بدون فائدة على مدى عشرین سنة. بشكل عام، یحق للموظف  وحدات تم إنشاؤھا للموظفین من
أن یستمر في االنتفاع من ھذا البرنامج حتى بعد سن التقاعد أو عند االستقالة أو عند إنھاء خدماتھ من المجموعة. یتم إثبات 

للموظف. یتم تسجیل الفرق بین إجمالي الذمم المدینة  إجمالي قیمة مدفوعات اإلیجار كذمم مدینة بموجب برنامج تملك منزل
والقیمة الحالیة للذمم المدینة كإیرادات فائدة غیر مكتسبة وتُدرج مع التأثیر المقابل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

سارة والدخل الشامل اآلخر اآلخر الموحدة كمصروف منافع للموظفین. یتم إدراج إیرادات الفائدة في قائمة الربح أو الخ
الموحدة على مدى مدة عقد اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الفعال. في حال إلغاء عقد تملك منزل للموظف من قبل الموظف، 
فیتم حجز المبلغ المدفوع من الموظف بموجب البرنامج ویتم إدراجھ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 الموحدة.
 

إثبات حوافز عقود اإلیجار أو أي رفع لإلیجارات في عقود اإلیجار كجزء ال یتجزأ من مجموع التزام الذمم المدینة من یتم 
عقد اإلیجار ویتم احتسابھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في الفترة 

 التي تكتسب فیھا.
 

 ضتكالیف االقترا
تتكون تكالیف االقتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال. تتم رسملة 
تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي یتم فیھا فعلیاً إتمام تنفیذ 

إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف على قائمة الربح أو الخسارة األعمال الضروریة 
والدخل الشامل اآلخر الموحدة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمیع ھذه التكالیف العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو إنشاء أو 

حدد لھ أو للبیع فإن مثل ھذه التكالیف یتم رسملتھا كجزء من إنتاج أصل تتطلب فترة زمنیة جوھریة لتجھیزه للغرض الم
 تكلفة األصل ذي الصلة. ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصاریف في الفترة التي تحدث فیھا.

 
ن تكالیف میتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على األصول المؤھلة 

 االقتراض المؤھلة للرسملة.
 

 العقارات االستثماریة
العقارات االستثماریة ھي العقارات التي یتم اقتناؤھا ألغراض اكتساب إیرادات إیجار أو تنمیة رأس المال أو كالھما معاً 

ضمن دورة  یس بغرض البیعإضافة إلى تلك التي یتم اقتناؤھا الستعماالت مستقبلیة غیر محددة كعقارات استثماریة لكن ل
األعمال العادیة واستعماالت في مجال إنتاج أو تورید البضائع أو الخدمات ألغراض إداریة. یتم قیاس العقارات االستثماریة 
ـ إن وجدت. یتم استھالك العقارات االستثماریة بطریقة  بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة 

الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري للموجودات ذات الصلة. ال یتم استھالك األرض واألعمال الرأسمالیة تحت  القسط
 التنفیذ.
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 العقارات االستثماریة (تابع)
م من االستخدام وال یكون ھناك أي منافع یتم إلغاء إثبات العقارات االستثماریة إما عند استبعادھا أو عند سحبھا بشكل دائ

اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم إثبات الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الربح أو 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي تم بھا االستبعاد.

 
ارات تطویر فقط عند وجود تغیر في االستخدام مثَبت من خالل الشروع في التطویر یتم تحویل من عقارات استثماریة إلى عق

للبیع. وتتم ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للعقارات في تاریخ التحویل. یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة احتساب 
ط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه االستھالك بشكل دوري للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك متوافق مع النم

 الموجودات.
 

 قیاس القیمة العادلة
تقوم المجموعة باإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة كجزء من قوائمھا المالیة. 

التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل 
المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات 

 تحدث إما:
 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو 
 رئیسیة. في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق 
 

 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر 
 تصادیة لھا.األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اق

 
إن قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي یأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل 
 استخدام األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ أو ببیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ.

 
لتقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتثبت استخدام تستخدم المجموعة أسالیب ا

 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.
 

 موجودات غیر ملموسة
لموجودات بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي، یتم إثبات ا یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا

غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غیر 
 مل اآلخر الموحدة فيالملموسة المولدة داخلیاً ویتم إظھار المصروفات ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشا

 الفترة التي یتم تكبدھا.
 

 یتم تقییم األعمال اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة سواًء كان لھا أعمار إنتاجیة محددة أو غیر محددة.
 

یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لمعرفة إن كان ھناك 
انخفاًضا إضافیًا في قیمتھا حیثما توافر مؤشر على احتمالیة تعرضھا لالنخفاض في القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة 
اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. یتم األخذ في االعتبار 

متوقع أو النموذج المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل من أجل تعدیل التغیرات في العمر اإلنتاجي ال
 فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یتالءم، ویتم التعامل مع ھذه التغیرات كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة.
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 ملموسة (تابع)موجودات غیر 
 

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

 
العمر اإلنتاجي غیر المحدد غیر المحدد ال یزال ساري. وإذا ویتم سنویاً تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد لتحدید ما إذا كان 

لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي. 
الت في متحصیتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غیر الملموس على أساس الفرق بین صا

 البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
دات. في حالة وجود تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجو

أي دلیل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 
المبلغ القابل لالسترداد للموجودات ھو القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقًصا تكالیف االستبعاد وقیمة االستخدام، 

ا أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد من الموجودات ـ ما لم یكن األصل مولداً لتدفقات نقدیة إلى داخل أیھم
المجموع مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز 

نقد القیمة القابلة لالسترداد فإن األصل یعتبر منخفض في القیمة ویتم خفضھ إلى القیمة الدفتریة ألصل أو لوحدة محققة لل
قیمتھ القابلة لالسترداد. عند تقییم القیمة قید االستعمال، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا الحالیة 

الیف مة الزمنیة للنقود. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكباستخدام معدل الخصم بما یعكس التقدیرات السوقیة الحالیة للقی
إتمام البیع، یتم مراعاة أحدث المعامالت السوقیة. وفي حال عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت یتم استخدام نموذج 

 التقییم المناسب.
 

أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على 
موجودة أو انخفضت قیمتھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو 

ً إذا كان ھناك تغیراً في الف ات التي رضیالوحدة المولدة للنقد. یتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة مسبقا
استخدمت في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدوداً بحیث 
ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك 

خسارة االنخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الربح أو الخسارة ـ مع عدم تسجیل 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد لمعرفة االنخفاض في القیمة السنوي على مستوى 

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

 عقارات التطویر
تُصنف العقارات التي یتم اقتناؤھا أو إنشاؤھا أو ھي في طور اإلنشاء والتطویر لغرض البیع كعقارات تطویر وتدرج 

ل. تتضمن تكلفة عقارات التطویر بشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أق
والنفقات األخرى المتعلقة بتجھیز العقارات للبیع. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري ضمن دورة األعمال 

 العادیة ناقصاً التكالیف التقدیریة للتكملة ومصروفات البیع.
 

 لقیم الدفتریة للعقارات للتطویر على أساس سنوي.تقوم اإلدارة بفحص ا
 

 ۱۲تعمل دورة تشغیل العقارات التطویریة على أساس أن غالبیة العقارات التطویریة من المتوقع أن یتم تحققھا بعد فترة 
و غیر متداولة أشھًرا من تاریخ التقریر. في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بتصنیف العقارات التطویریة كموجودات متداولة 

 بناًء على التاریخ المتوقع لتحققھا.
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 األدوات المالیة
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -اإلثبات األولي 
ن المنشأة طرفاً م یجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي عندما وفقط عندما تصبح

 أحكام تعاقدیة لألداة.
 

 الموجودات المالیة
 

 القیاس األولي
عند القیاس األولي، باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصراً تمویلیاً جوھریاً، تقوم المجموعة بقیاس األصل 

من خالل الربح أو الخسارة، تتم إضافة تكالیف المعاملة المالي بقیمتھ العادلة. في حالة وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة 
العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي إلى القیمة العادلة لألصل المالي ذي الصلة. یتم إدراج تكالیف معاملة الموجودات 

ارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة، المالیة المحملة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخس
 إن وجدت.

 
شھراً بسعر المعاملة  ۱۲یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي عنصراً تمویلیاً جوھریاً أو التي تستحق في أقل من 

 ).۱٥رقم ( للتقریر الماليوفقاً للمعیار الدولي 
 

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

ً بالقیمة العادلة (إما من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة أو من  )أ تلك الموجودات التي یجب قیاسھا الحقا
 خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة)؛ و

 تلك الموجودات التي یجب قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  )ب
 
نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. إن الموجودات  یعتمد التصنیف على 

 المالیة للمجموعة التي تقاس بالتكلفة المطفأة ھي الفئة األنسب إلى المجموعة.
 

 لشامل اآلخر الموحدة.لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل ا
 

 الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة
 یجب قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء الشروط التالیة:

 
االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة من أ تحصیل التدفقات  )أ

 ؛ والنقدیة التعاقدیة
أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة التي ھي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة  )ب

 على المبلغ األصلي القائم.
 

 تتضمن الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدینة التجاریة وذمم الموظفین لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة
 ألجل لدى البنوك.

 
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال ناقصاً   بعد القیاس األولي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا

االنخفاض في القیمة (إن وجدت). یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء 
أو التكالیف التي تعتبر جزءاً أساسیاً من طریقة معدل الفائدة الفعال. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعّال ضمن والرسوم 

إیرادات التمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في 
 دخل الشامل اآلخر الموحدة.القیمة في قائمة الربح أو الخسارة وال

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲٦ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 األدوات المالیة (تابع)
 

 الموجودات المالیة (تابع)
 

 إعادة التصنیف
عندما، وفقط عندما، تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع 

 المالیة المتأثرة بذلك وفقاً لمتطلبات التصنیف المذكورة أعاله.موجوداتھا 
 

 إلغاء االعتراف
یتم بشكل رئیسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من 

تھاء الحق في استالم التدفقات موجودات مالیة متماثلة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند ان
 النقدیة من األصل.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي أصل مالي أو 
أكثر إذا كان لإلدراج األولي لألًصل تأثیر على مجموعة من الموجودات المالیة. یظھر انخفاض القیمة عند وقوع حدث أو 

التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة من األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة والتي یمكن قیاسھا بصورة یُعتد 
 بھا.

 
مة یما یتعلق باالنخفاض في قیمن المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة ف ۹ للتقریر الماليیتطلب المعیار الدولي 

الموجودات المالیة. لیس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانیة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة 
باستخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، عادةً باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات كما في تاریخ التقریر 

 لمالي.ا
 

شھراً من الخسائر المتوقعة، أو (ب)  ۱۲یجب قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وعمل مخصص لھا إما بمبلغ یعادل (أ) 
خسائر متوقعة للعمر الكلي. في حال عدم زیادة المخاطر االئتمانیة لألداة المالیة بشكل جوھري في البدایة، یتم تكوین 

شھراً. وفي حاالت أخرى، یجب عمل مخصص للخسائر االئتمانیة للعمر الكلي.  ۱۲دة مخصص یعادل الخسارة المتوقعة لم
بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي تتضمن عنصراً تمویلیاً جوھریاً، یتم استخدام طریقة مبسطة بحیث ال توجد حاجة لعمل 

ابل ذلك، یمكن أن تختار المنشأة تكوین مخصص مق تقییم للزیادة في المخاطر االئتمانیة في كل تاریخ تقریر مالي. بدالً من
الخسائر المتوقعة بناًء على الخسائر المتوقعة للعمر الكلي. اختارت المجموعة االستفادة من خیار الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

تخدام الخسائر المنشأة اس للعمر الكلي. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصراً تمویلیاً جوھریاً، یتوجب على
 االئتمانیة المتوقعة على للعمر الكلي.

 
یتم خفض القیمة الدفتریة لألًصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة 

لفائدة المخفضة باستخدام معدل ا والدخل الشامل اآلخر الموحدة. تستمر إیرادات العموالت في االستحقاق على القیمة الدفتریة
المستعمل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. یتم شطب القروض مع المخصص 
المرتبط بالقروض ـ عندما ال یكون ھناك نظرة واقعیة لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جمیع الضمانات أو تحویلھا إلى 

حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة التقدیري بسبب حدث وقع بعد تسجیل  المجموعة. وفي
االنخفاض في القیمة فیتم زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً من خالل تعدیل حساب المخصص. إذا 

لى إیرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل تم عكس قید شطب ما في وقت الحق، فیتم قید االسترداد إ
 اآلخر الموحدة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۷ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 األدوات المالیة (تابع)
 

 مطلوبات مالیة
 

 القیاس األولي
ارة الربح أو الخسیتم تصنیف المطلوبات المالیة عند االعتراف األولى كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة وكقروض وسلف وذمم دائنة ــ حسب مقتضى الحال.
 

یتم تسجیل جمیع المطلوبات المالیة بدایة بالقیمة العادلة، وفي حال القروض طویلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم 
 المطلوبات المالیة للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض ألجل.التكالیف المباشرة العائدة إلى المعاملة. تتضمن 

 
 التصنیف والقیاس الالحق

 یجب على المنشأة تصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا في وقت الحق بالقیمة المطفأة، فیما عدا:

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  )أ
 المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل لالستبعاد أو عند تطبیق طریقة المشاركة المستمرة. )ب
 عقود ضمان مالي. )ج
 التزامات لتقدیم قرض بمعدل أقل من سعر العمولة في السوق. )د
لتقریر لالثمن المحتمل المثبت من قبل الجھة المقتنیة في عملیة تجمیع أعمال والتي ینطبق علیھا المعیار الدولي  )ه

. یتم قیاس ھذا الثمن المحتمل الحقاً بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ۳ المالي
 الشامل اآلخر الموحدة.

مطلوبات المالیة للمجموعة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلیة، إذا كان ذلك قابالً للتطبیق. یتم قیاس جمیع ال
تدرج األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من 

 خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعال.
 

یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر 
جزءاً أساسیاً من طریقة معدل الفائدة الفعال. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلیة كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة 

 .والدخل الشامل اآلخر الموحدة
 

 إعادة التصنیف
 ال یمكن للمجموعة إعادة تصنیف أي مطلوبات مالیة.

 
 إلغاء اإلثبات

یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاء مدتھا. وعند استبدال التزام مالي 
تعدیل شروط التزام حالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا  موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو عند

االستبدال أو التعدیل یتم التعامل معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجدید. یتم إثبات الفرق ما 
 بین القیم الدفتریة ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۸ 
 
 

 
 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)ا .٤
 

 األدوات المالیة (تابع)
 

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

لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي حالي نافذ نظاماً لتسویة المبالغ المدرجة وتوفر النیة لدى المجموعة 
 لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

 
 نقد وما في حكمھ

یتكون النقد وما حكمھ من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصیرة األجل ذات سیولة عالیة ـ إن وجدت، 
 قل والخاضعة لمخاطر ضئیلة في التغیرات في القیمة.تاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أ

 
 ودائع مرابحة ألجل لدى بنوك

تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إیداعات لدى البنوك مدة استحقاقھا األصلیة أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سنة 
 واحدة من تاریخ اإلیداع.

 
 مخصصات

التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال أن تُدرج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة 
یُطلب من المجموعة سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادیة ویكون 

ثال ـ لمخصص ـ على سبیل المباإلمكان إجراء تقدیر یعتد بھ لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو كامل ا
بموجب عقد تأمین، فیتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما یكون السداد مؤكداً فعلیاً. یتم عرض المصروف 

 المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي سداد.
 

ریاً، یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل الخصم إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھ
الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات. عند استخدام الخصم یتم تسجیل 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل في قائمة الربح أو 
 

یتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تقریر مالي وتُعدل لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد محتمالً تدفق موارد خارجیة 
 مطلوبة متضمنة منافع اقتصادیة لسداد االلتزام، فانھ یتم عكس المخصص.

 
 منافع الموظفین

 
 منافع موظفین قصیرة األجل 
یتم احتساب منافع الموظفین القصیرة األجل عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعھ إذا كان  

لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل 
 موثوق.

 
 ةخطط المنافع المحدد 
یتم احتساب صافي التزام المجموعة فیما یتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا  

الموظف في الفترات الحالیة والسابقة وخصم ذلك المبلغ. یتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنویاً من قبل خبیر إكتواري 
 دة االئتمان المخططة.مؤھل باستخدام طریقة وح

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۲۹ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 منافع الموظفین (تابع)
 

 خطط المنافع المحددة (تابع)
 

یتم إثبات إعادة قیاس صافي مطلوبات المنافع المحددة، الذي یتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة في قائمة الدخل الشامل 
الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة.  اآلخر مباشرة. یتم احتساب صافي

یتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
ح ، یتم إثبات التغییر الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربعندما تتغیر منافع خطة ما أو یتم تقلیص الخطة 

أو الخسارة ذات الصلة بخدمة سابقة أو یتم إثبات الربح أو الخسارة المقلص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
 اآلخر الموحدة مباشرة.

 
فین، فإن عملیة التقییم االكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل بخصوص االلتزام المتعلق بمكافأة نھایة الخدمة للموظ 

 في المملكة العربیة السعودیة وكذلك سیاسة المجموعة.
 

 التقاریر القطاعیة
 

 قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت:
 
ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادات یشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق لھ إیرادات  )۱

 والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛
یتم تحلیل نتائج عملیاتھ بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول عن صنع القرار التشغیلي وذلك التخاذ القرارات  )۲

 المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و
 لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل.التي تتوفر  )۳
 

 .۲۹لمزید من التفاصیل عن قطاعات األعمال، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

یقوم القطاع الجغرافي بتقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة اقتصادیة معینة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاعات 
اول أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة فقط فلم یتم عرض التشغیل في بیئات اقتصادیة أخرى. وحیث أن المجموعة تز

 قطاعات جغرافیة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
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 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۰ 
 
 

 
 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد  .٥
 

ال أن م مع السماح بالتطبیق المبكر، إ۲۰۱۹ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ في 
 المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.

 
 ۱٦من بین تلك المعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول بعد، من المتوقع أن یكون المعیار الدولي للتقریر المالي 

 فترة التطبیق المبدئي. تأثیًرا على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )أ
 

"عقود  - ۱۷م ویحل محل معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱٦ینایر  ۱في  ۱٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 
"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على  ٤اإلیجار"، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار 

الحوافز"، وتفسیر لجنة  -"عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار 
"تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار الدولي للتقریر  ۲۷التفسیرات القیاسیة 

 ىمبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود اإلیجار ویطلب من المستأجرین المحاسبة عل ۱٦المالي 
جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج مركز مالي واحد مماثل لنموذج المحاسبة على عقود اإلیجار التمویلي بموجب 

عقود إیجار "الموجودات منخفضة القیمة"  -إلثبات المستأجرین  إعفاءین. یتضمن المعیار ۱۷معیار المحاسبة الدولي 
شھًرا أو أقل). في تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر  ۱۲وعقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار لمدة 

بإثبات التزام لدفع دفعات اإلیجار (أي، مطلوبات اإلیجار) واألصل الذي یمثل الحق في استخدام األصل األساسي 
خالل مدة عقد اإلیجار (أي أصل حق االستخدام). سیتعین على المستأجرین أن یقوموا بشكل منفصل بإثبات 

 وفات الفوائد على مطلوبات عقد اإلیجار ومصروفات االستھالك على أصول حق االستخدام.مصر
 
كما سیتعین على المستأجرین أیًضا إعادة تقییم مطلوبات عقد اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (على سبیل المثال،  

خدم لتحدید تغییر في مؤشر أو سعر یست تغییر في مدة عقد اإلیجار، تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن
تلك المدفوعات). سیقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قیاس مطلوبات عقد اإلیجار كتعدیل ألصول حق 

 االستخدام.
 

رین بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  بشكل جوھري عن طریقة المحاسبة  ۱٦لم تتغیر طریقة محاسبة المؤّجِ
رون في تصنیف جمیع عقود اإلیجار باستخدام نفس مبدأ ۱۷بموجب معیار المحاسبة الدولي الحالیة  . سیستمر المؤّجِ

والتمییز بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التشغیلي  ۱۷التصنیف كما ھو الحال في معیار المحاسبة الدولي 
 والتمویلي.

 
ینایر  ۱لذي یعتبر ساري المفعول للفترات السنویة اعتباًرا من أو بعد ، وا۱٦یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .۱۷م، من المستأجرین والمؤجرین تقدیم إفصاحات أكثر شموالً من معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱۹
 

 ۱٦التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

م باستخدام منھج األثر الرجعي ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیاً في  ۱٦تخطط المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
كتسویة على الرصید االفتتاحي  ۱٦المعدل. لذلك، سیتم إثبات التأثیر التراكمي العتماد المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م، بدون إعادة عرض معلومات المقارنة.۲۰۱۹ینایر  ۱لألرباح المبقاة كما في 
 

 على قوائمھا المالیة الموحدة. ۱٦بتقییم تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي تقوم المجموعة حالیاً 
 

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۱ 
 
 

 
 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد (تابع) .٥

 
 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة  )ب

 
تقوم الشركة بإعادة تقییم حصتھا المحتفظ بھا سابًق في  -األعمال" "تجمیع  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 عملیة مشتركة عندما تحقق الشركة السیطرة على األعمال.
 

ال تقوم الشركة بإعادة تقییم الفائدة المحتفظ بھا سابقًا  -"الترتیبات المشتركة"  ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 شركة السیطرة على األعمال.في عملیة مشتركة عندما تحقق ال

 
تقوم الشركة باحتساب تبعات ضریبة الدخل لمدفوعات توزیعات  -"ضرائب الدخل  ۱۲معیار المحاسبة الدولي  •

 األرباح بالطریقة نفسھا.
 

تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم  -"تكالیف االقتراض"  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  •
لتطویر أصل ما عندما یكون األصل جاھًزا لالستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل  الحصول علیھا أصالً 

 من أجلھ.
 

من غیر المتوقع أن یكون للتحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي تأثیًرا جوھریًا على القوائم المالیة 
 الموحدة للمجموعة.

 
 تعدیالت أخرى )ج

 
معدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، ومن غیر المتوقع أن یكون لھا تأثیراً جوھریا على القوائم المعاییر الجدیدة أو ال

 المالیة للشركة.
 

 عدم التأكد حول معالجة التعامالت الضریبیة. -تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  •
 )۹المعیار الدولي للتقریر المالي خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على  •
 )۲۸الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 ).۱۹تعدیالت الخطة أو التقلیص أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 ة للتقریر المالي.التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولی •
 "عقود التأمین" - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 تعریف األعمال - ۳المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 التعدیالت فیما یتعلق بتعریف األھمیة النسبیة. - ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱معیار المحاسبة الدولي  •

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۲ 
 
 

 
 اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات .٦

 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   إیرادات
 ۱٬۲۱٥٬٦٦٥ ۷٥۷٬٤۱۲ بیع عقارات

 ۲۲۲٬۳۱۱ ۲٥۰٬۸۲۲ أخرى
 ──────── ──────── 
 ۱٬۰۰۸٬۲۳٤ ۱٬٤۳۷٬۹۷٦ 
 ════════ ════════ 

   تكلفة اإلیرادات
 )۲۸٤٬۸۱۸( )۲۷۰٬۳۲٤( )۱٥تكلفة العقارات (إیضاح 

 )۳۳۷٬۱۱٥( )۳۹۹٬٥۰۳( أخرى
 ──────── ──────── 
 )٦٦۹٬۸۲۷( )٦۲۱٬۹۳۳( 
 ════════ ════════ 
 
 مصروفات بیع وتسویق  .۷
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ۲٤٬۸٥۳ ۲٥٬٤۳۲ تكالیف موظفین
 ۱۷٬۹۲٤ ۲۸٬٦٥۲ مصروفات تسجیل وطرح عالمات تجاریة

 ۳٬۰۳٦ ۷٬۱٤۹ عامةعالقات 
 ٤٬٦۹۸ ٦٬۹۲۸ دعایة وإعالن

 ٦٬٥٤۰ ۱۳٬٥۸۱ أخرى
 ──────── ──────── 
 ۸۱٬۷٤۲ ٥۷٬۰٥۱ 
 ════════ ════════ 
 
 مصروفات عمومیة وإداریة .۸
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ۱٦۲٬۸٥٥ ۱۷۳٬٦۰٦ تكالیف موظفین
 ۳٦٬۸٥۳ ۳٤٬۸۳۷ أتعاب مھنیة

 ۱٥٬٦٦٦ ۲۰٬۰۳۲ مصروفات اتصاالت ومكاتب
 ٥٬٤۲٥ ۱۲٬٦۱۸ المرافق وخدمات إدارة المدینة

 ٦٬۰۸۱ ٦٬۱۸۷ إیجار
 ۳٬۰۱۲ ٤٬٦۷۷ إصالحات وصیانة

 ۱۳٬۷۷۷ ۱۱٬٦۲۷ أخرى
 ──────── ──────── 
 ۲٦۳٬٥۸٤ ۲٤۳٬٦٦۹ 
 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۳ 
 
 

 
 الدخل اآلخر  .۹
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 لایر سعوديألف 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ٥٤٬٤٦۹ ٥۱٬۰٤۰ ) أدناه)أتعویض مصروفات (انظر اإلیضاح (
 ۳٥٬۳۷٦ ۳۰٬۸۰۷ إطفاء فائدة غیر مكتسبة (انظر إیضاح (ب) أدناه)
 ۷٬۹۲٦ ۲٤٬۳٤۲ عكس قید مبالغ مستحقة الدفع انتفى الغرض منھا

 - ۸٤٬۱۱٤ (انظر إیضاح (ج) أدناه)أرباح من استبعاد عقارات استثماریة 
 ٥٬۰۸۷ ۱۹٬٦۰٦ أخرى

 ──────── ──────── 
 ۲۰۹٬۹۰۹ ۱۰۲٬۸٥۸ 
 ════════ ════════ 
 
أبرمت المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع طرفین خارجیین لتطویر وتمویل وتشغیل معھد أكادیمي تعلیمي في مدینة  )أ

االتفاقیة، فإن صافي خسارة التشغیل للدورة الحیاتیة للمعھد یجب تمویلھا الملك عبد هللا االقتصادیة. وفقاً لشروط 
ملیون دوالر أمریكي. ونتیجة لذلك، تم سداد صافي الخسارة  ٥۸٫٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 

دة خالل ملیون لایر سعودي) متكب ٥٤٫٤٦م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ٥۱التشغیلیة للمعھد المذكور والبالغة 
 السنة والمحاسبة على الخسارة كإیرادات أخرى وفقاً لذلك.

 
م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۰٫۸بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ  )ب

 ملیون لایر سعودي). ۳٥٫۳
 

 ملیون لایر سعودي. ۸٤بربح بلغ خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة  )ج
 

 (خسارة) / ربحیة السھم .۱۰
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح للسنة العائدة إلى حملة األسھم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
 األسھم العادیة القائمة خالل السنة.

 
ازة إلى حملة األسھم للشركة األم (بعد تعدیل الفائدة على األسھم الممتیتم احتساب الربحیة المخفضة للسھم بقسمة الربح العائد 

القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
عادیة. وبما أن المجموعة لیس لدیھا أي التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم 

أسھم قابلة للتحویل فإن الربحیة األساسیة للسھم تساوي الربحیة المخفضة للسھم. عالوة على ذلك، لم یتم عرض احتساب 
 ربحیة منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظراً لعدم وجود عملیات متوقفة خالل السنة.

 
 لسھم كما یلي:یتم احتساب (خسارة) / ربحیة ا

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۲٤۰٬۹۲۱ )۱۳٥٬۰۸٥( (الخسارة) / الربح لحملة األسھم العادیة في الشركة األم
 ═════════ ═════════ 

 ۸٥۰٬۰۰۰ ۸٥۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
 ═════════ ═════════ 

 ۰٫۲۸ )۰٫۱٦( األساسیة والمخفضة –السھم (لایر سعودي)  ربحیة/  (خسارة)
 ═════════ ═════════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
  ۳٤  

 
 الممتلكات والمعدات  .۱۱

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب االستھالك:

 
  

أراضي 
 مملوكة

ألف لایر 
 سعودي

 
 مباني

ألف لایر 
 سعودي

تحسینات على 
مباني مستأجرة 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

معدات 
وماكینات 

 ثقیلة
ألف لایر 
 سعودي

أثاث 
 وتركیبات
ألف لایر 
 سعودي

 معدات مكتبیة
ألف لایر 
 سعودي

 سیارات
ألف لایر 
 سعودي

موجودات بنیة 
 تحتیة

ألف لایر 
 سعودي

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ
ألف لایر 
 سعودي

 
 اإلجمالي
۲۰۱۸ 

ألف لایر 
 سعودي

           التكلفة:
 ٥٬۸۳۷٬۰۷٥ ۲٬۰٦۱٬۸٥۰ ۲٬۳۳۰٬٥٤۹ ۱۰٬۲۸۳ ٥۹٬٥۸٥ ۹۳٬۸٦۹ ٥۰٬۲٦۰ ۱۲۹٬۱٦۹ ۹٦٦٬۲۲۷ ۱۳٥٬۲۸۳ في بدایة السنة

 ٦٥٦٬۱٤٤ ٦۱۸٬۱۲۱ ۱٬۳۲۹ ۱۸۷ ۹٬۳۳۸ ٤٬۰۲۲ ٥٬۱۱۲ ۱۷٬٥٥٤ ٤۸۱ - إضافات
 - )۹۲۹٬۷۷۸( ٦۹۸٬٦۸۰ ٤٬٤٤۹ ۱۰٬٥۰۹ ۳۷٬٤٥۱ ۷٬۸۳۱ - ۱۷۰٬۸٥۸ - تحویالت

المحول من عقارات استثماریة 
 ۱۷٬۰٥۱ ۱۷٬۰٥۱ - - - - - - - - )۱۲(إیضاح 

االنخفاض في القیمة (إیضاح (ه) 
 )۷٬۹۰۹( )۷٬۹۰۹( - - - - - - - - أدناه)

 ───── ──── ─────── ──── ───── ──── ──── ────── ────── ───── 
 ٦٬٥۰۲٬۳٦۱ ۱٬۷٥۹٬۳۳٥ ۳٬۰۳۰٬٥٥۸ ۱٤٬۹۱۹ ۷۹٬٤۳۲ ۱۳٥٬۳٤۲ ٦۳٬۲۰۳ ۱٤٦٬۷۲۳ ۱٬۱۳۷٬٥٦٦ ۱۳٥٬۲۸۳ في نھایة السنة

  ───── ──── ─────── ──── ───── ──── ──── ────── ────── ───── 
           استھالك:

 ۷٤٥٬٦٤۲ - ۳٦۹٬٦۱۰ ٦٬٦۹۰ ٤۱٬۱۱۲ ٦۰٬۷۸٥ ۲٥٬٥۲۰ ۳۸٬۸۹۹ ۲۰۳٬۰۲٦ - في بدایة السنة
 ۲۳۸٬۹٦۸ - ۱۲۱٬٤۱۹ ۳٬٥٤۹ ۱۷٬۷۰٦ ۳۰٬٦۹۲ ۷٬۹٥۲ ۱۷٬۹٥۸ ۳۹٬٦۹۲ - المحمل للسنة

 ───── ──── ─────── ──── ───── ──── ──── ────── ────── ───── 
 ۹۸٤٬٦۱۰ - ٤۹۱٬۰۲۹ ۱۰٬۲۳۹ ٥۸٬۸۱۸ ۹۱٬٤۷۷ ۳۳٬٤۷۲ ٥٦٬۸٥۷ ۲٤۲٬۷۱۸ - في نھایة السنة

 ───── ──── ─────── ──── ───── ──── ──── ────── ────── ───── 
           صافي القیمة الدفتریة

 ٥٬٥۱۷٬۷٥۱ ۱٬۷٥۹٬۳۳٥ ۲٬٥۳۹٬٥۲۹ ٤٬٦۸۰ ۲۰٬٦۱٤ ٤۳٬۸٦٥ ۲۹٬۷۳۱ ۸۹٬۸٦٦ ۸۹٤٬۸٤۸ ۱۳٥٬۲۸۳ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في   
  ═════ ═════ ═══════ ════ ═════ ════ ════ ══════ ══════ ═════ 

 سنوات ۱۰ – ۲ تحسینات على مباني مستأجرة سنة ٥۰- ۲۰ مباني
 سنوات ٤ أثاث وتركیبات سنوات ۱۰- ٥ معدات وماكینات ثقیلة

 سنوات ٤ سیارات سنوات ۳ معدات مكتبیة
   سنة ۳۰- ۱۰ موجودات بنیة تحتیة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
  ۳٥  

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) .۱۱

 
  

أراضي 
 مملوكة

ألف لایر 
 سعودي

 
 مباني

ألف لایر 
 سعودي

تحسینات على 
مباني مستأجرة 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

معدات 
وماكینات 

 ثقیلة
ألف لایر 
 سعودي

أثاث 
 وتركیبات
ألف لایر 
 سعودي

معدات 
 مكتبیة

ألف لایر 
 سعودي

 سیارات
ألف لایر 
 سعودي

موجودات بنیة 
 تحتیة

ألف لایر 
 سعودي

أعمال 
رأسمالیة تحت 

 التنفیذ
ألف لایر 
 سعودي

 
 اإلجمالي
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

           التكلفة:
 ٥٬۲۳۱٬٤٦۰ ۱٬۸۹۰٬۳٥۹ ۲٬۰۸۹٬۹٦۲ ۹٬۳۳۷ ٥۱٬۱٤٥ ۸٦٬۸٥۸ ۳۹٬۱۱۸ ۱۱۳٬٥۸٦ ۸۱۷٬۹۹۰ ۱۳۳٬۱۰٥ في بدایة السنة

 ٦٥۲٬۰۱۰ ٦۰٥٬۱٤۱ ۲٬۰۳٦ ۹٤٦ ۸٬٤٤۰ ۷٬۰۱۱ ۱۱٬۱٤۲ ۱٥٬٥۸۳ ۱٬۷۱۱  - إضافات
  - )۳۸٥٬۰۷۷( ۲۳۸٬٥٥۱  -  -  -  -  - ۱٤٦٬٥۲٦  - تحویالت

المحول من عقارات استثماریة 
 ۲٬۱۷۸  -  -  -  -  -  -  -  - ۲٬۱۷۸ )۱۲(إیضاح 

 )٤۸٬٥۷۳( )٤۸٬٥۷۳(  -  -  -  -  -  -  -  - االنخفاض في القیمة (إیضاح (ه) أدناه)
 ───── ──── ─────── ───── ───── ──── ──── ─────── ────── ───── 

 ٥٬۸۳۷٬۰۷٥ ۲٬۰٦۱٬۸٥۰ ۲٬۳۳۰٬٥٤۹ ۱۰٬۲۸۳ ٥۹٬٥۸٥ ۹۳٬۸٦۹ ٥۰٬۲٦۰ ۱۲۹٬۱٦۹ ۹٦٦٬۲۲۷ ۱۳٥٬۲۸۳ في نھایة السنة
  

───── ──── ─────── ───── ───── ──── ──── ─────── ────── ───── 
           استھالك:

 ٥٦۸٬٤۲۲  - ۲۷۰٬٦۲۸ ٤٬۸۷۷ ۳٤٬٦۱۳ ٤٥٬۰۹۰ ۱۹٬٦۱۸ ۲۹٬۲۹۹ ۱٦٤٬۲۹۷  - في بدایة السنة
 ۱۷۷٬۲۲۰  - ۹۸٬۹۸۲ ۱٬۸۱۳ ٦٬٤۹۹ ۱٥٬٦۹٥ ٥٬۹۰۲ ۹٬٦۰۰ ۳۸٬۷۲۹  - المحمل للسنة

 ───── ──── ─────── ───── ───── ──── ──── ─────── ────── ───── 
 ۷٤٥٬٦٤۲  - ۳٦۹٬٦۱۰ ٦٬٦۹۰ ٤۱٬۱۱۲ ٦۰٬۷۸٥ ۲٥٬٥۲۰ ۳۸٬۸۹۹ ۲۰۳٬۰۲٦  - في نھایة السنة

 ───── ──── ─────── ───── ───── ──── ──── ─────── ────── ───── 
           صافي القیمة الدفتریة

 ٥٬۰۹۱٬٤۳۳ ۲٬۰٦۱٬۸٥۰ ۱٬۹٦۰٬۹۳۹ ۳٬٥۹۳ ۱۸٬٤۷۳ ۳۳٬۰۸٤ ۲٤٬۷٤۰ ۹۰٬۲۷۰ ۷٦۳٬۲۰۱ ۱۳٥٬۲۸۳ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في   
 ═════ ═════ ═══════ ═════ ═════ ════ ════ ═══════ ══════ ═════ 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
۳٦ 

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) .۱۱

  
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي: )أ

 
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
ألف لایر 
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر
 سعودي

    
 ۲٤٬۸٥۲ ٥۲٬٤٥٤   تكلفة اإلیرادات

 ۱٥۲٬۳٦۸ ۱۸٦٬٥۱٤  أخرى
  ──────── ──────── 
  ۲۳۸٬۹٦۸ ۱۷۷٬۲۲۰ 

  ════════ ════════ 
 

تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي تكالیف إنشاء تتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة  )ب
 الملك عبد هللا االقتصادیة.

 
 ۱۲۲م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۹۸مقدمة مقابل خدمات بمبلغ تتضمن األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ دفعات  )ج

 ملیون لایر سعودي).
 

ملیون لایر سعودي)، تتعلق بشكل رئیسي  ۱۳٥ م:۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥تبلغ قیمة األراضي المملوكة  )د
 بموجودات البنیة التحتیة.

 
ملیون لایر  ٤۸ م:۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۷٫۹خالل السنة سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ  )ه

 سعودي) مقابل مشاریع لم یتم یعد لھا أي نشاط.
 

ملیون لایر سعودي) تم  ۱٤۰م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۸٥٫٥ممتلكات ومعدات بلغ مجموع قیمتھا الدفتریة  )و
 استھالكھا بالكامل ولكن ال تزال تعمل.

 
ملیون لایر سعودي)  ۱۱۹٫۸م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۰۸٫۸مبلغ م، تم تسجیل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )ز

 كتكلفة اقتراض إلنشاء ممتلكات ومعدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
۳۷ 

 
 العقارات االستثماریة  .۱۲

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب االستھالك:

 
 
 
 
 
 

 
 مباني األرض

تحسینات على 
 مباني مستأجرة

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
۲۰۱۸ 

 ألف لایر سعودي لایر سعودي ألف ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
       التكلفة:

 ٥٬۲٥۳٬۲۰۳ ۹۲٦٬۲۸٥ ٤۳٥٬٥۳۰ ۹٤٥ ۱٬۰۳۲٬۷۹۷ ۲٬۸٥۷٬٦٤٦ في بدایة السنة 
 ۱٥۹٬٤۳٤ ۱٥۹٬٤۳٤  -  -  -  - إضافات
 - )۲٬۷٥۳( ۲٬۷٥۳  -  -  - تحویالت

 )۱۳٬۲۸۲(  - )۲٬۷٥۳(  - )۷٬٦٦۸( )۲٬۸٦۱( استبعادات
 )۲۹٬٥۷۷(  -  -  -  - )۲۹٬٥۷۷( )۱٥المحول إلى عقارات تطویر (إیضاح 
 )۱۷٬۰٥۱( )۱۷٬۰٥۱(  -  -  -  - )۱۱محول إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
 ٥٬۳٥۲٬۷۲۷ ۱٬۰٦٥٬۹۱٥ ٤۳٥٬٥۳۰ ۹٤٥ ۱٬۰۲٥٬۱۲۹ ۲٬۸۲٥٬۲۰۸ في نھایة السنة

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
       استھالك:

 ۱٦۷٬۷٦٤  - ٦٥٬٥۷۰ ۹٤٥ ۱۰۱٬۲٤۹  - في بدایة السنة
 ٥٤٬۰۲۳  - ۱۷٬۲٤۷  - ۳٦٬۷۷٦  - المحمل للسنة

 )۱٬۲۰۸(  -  -  - )۱٬۲۰۸(  - استبعادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 

 ۲۲۰٬٥۷۹  - ۸۲٬۸۱۷ ۹٤٥ ۱۳٦٬۸۱۷  - في نھایة السنة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 

       صافي القیمة الدفتریة
 ٥٬۱۳۲٬۱٤۸ ۱٬۰٦٥٬۹۱٥ ۳٥۲٬۷۱۳  - ۸۸۸٬۳۱۲ ۲٬۸۲٥٬۲۰۸ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

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

 سنة ۳۰- ۱۰ موجودات بنیة تحتیة سنة ۳۰- ۲۰ مباني
   سنوات ۲ تحسینات على مباني مستأجرة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۸ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱۲

 
 

 
 مباني األرض

تحسینات على 
 مباني مستأجرة

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
       التكلفة:

 ٥٬۱٦۹٬٦۲۱ ۱٬۰٤۸٬۷۱۹ ٤۳٥٬٥۳۰ ۹٤٥ ۸۲۲٬۳۳٥ ۲٬۸٦۲٬۰۹۲ في بدایة السنة 
 ۸۸٬۰۲۸ ۸۸٬۰۲۸  -  -  -  - إضافات
  - )۲۱۰٬٤٦۲(  -  - ۲۱۰٬٤٦۲  - تحویالت

 )۲٬۲٦۸(  -  -  -  - )۲٬۲٦۸( )۱٥المحول إلى عقارات تطویر (إیضاح 
 )۲٬۱۷۸(  -  -  -  - )۲٬۱۷۸( )۱۱محول إلى ممتلكات ومعدات (إیضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
 ٥٬۲٥۳٬۲۰۳ ۹۲٦٬۲۸٥ ٤۳٥٬٥۳۰ ۹٤٥ ۱٬۰۳۲٬۷۹۷ ۲٬۸٥۷٬٦٤٦ في نھایة السنة

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
       استھالك:

 ۱۱۲٬٤۰۰  - ٤٥٬۳۸۸ ۹٤٥ ٦٦٬۰٦۷  - في بدایة السنة
 ٥٥٬۳٦٤  - ۲۰٬۱۸۲  - ۳٥٬۱۸۲  - المحمل للسنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
 ۱٦۷٬۷٦٤  - ٦٥٬٥۷۰ ۹٤٥ ۱۰۱٬۲٤۹  - في نھایة السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── 
       صافي القیمة الدفتریة

 ٥٬۰۸٥٬٤۳۹ ۹۲٦٬۲۸٥ ۳٦۹٬۹٦۰  - ۹۳۱٬٥٤۸ ۲٬۸٥۷٬٦٤٦ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

۳۹ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱۲

 
ملیون متراً مربعاً تقریباً لعملیة التطویر الرئیسیة لمدینة الملك عبد هللا  ۱٦۸تم تخصیص أراضي فضاء مساحتھا  )أ

ً قدمھا أحد المساھمین كجزء من  ۳۷االقتصادیة. تشمل ھذه األراضي أرضاً مساحتھا  ً تقریبا ملیون متراً مربعا
ملیون لایر سعودي مقابل أسھم بنفس القیمة في  ۱٫۷۰۰مال مقابل مبلغ تم االتفاق علیھ مقداره مساھمتھ في رأس ال
). إن التوزیع المحدد لألرض الفضاء التي سیتم استخدامھا لمختلف المشاریع والتي قد تكون ۲۰الشركة (اإلیضاح 

ملیون لایر  ۲٫۸۲٥لیف المتعلقة بھا بمبلغ للبیع أو لإلیجار لم یكتمل بعد. لذا فقد تم تصنیف األرض الفضاء والتكا
ملیون لایر سعودي) كعقار استثماري. لم یحتسب استھالك حیث أن العقار االستثماري  ۲٬۸٥۸م: ۲۰۱۷سعودي (

ملیون متراً مربعاً مرھوناً لصالح وزارة المالیة  ۲٤٫۷یتكون من أراضي مملوكة فقط. تشمل األراضي الفضاء 
(أ)). إن القروض التي تم الحصول  ۲۳ملیون لایر سعودي (اإلیضاح  ٥٫۰۰۰بمبلغ مقابل قرض طویل األجل 

علیھا من البنوك التجاریة مضمونة مقابل أراضي فضاء تابعة لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. ومع ذلك، فإن 
). وقد تم تخصیص أرض (ب) ۲۳اإلجراءات القانونیة المتعلقة بضمان تلك القروض اإلضافیة قید التنفیذ (اإلیضاح 

 ملیون متراً مربعاً لتأجیرھا لعمالء صناعیین. ۱۳٫۳٤فضاء مساحتھا 
 

م على أساس عملیة التقییم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تم التوصل إلى القیمة العادلة للعقارات االستثماریة للمجموعة كما في  )ب
مستقل غیر مرتبط بالمجموعة. شركة التي قامت بھا شركة فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو مقَیِّم 

فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد 
الملكي للمقیِّمین المعتمدین. تمتلك شركة فالیوستارت المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لألراضي 

 لة.والممتلكات ذات الص
 

لتحدید القیمة العادلة لألرض التي لم یتحدد استعمالھا المستقبلي من خالل قیام خبیر التثمین العقاري بتطبیق أسلوب 
تقییم األراضي السكنیة الناھضة بحساب السعر األقصى التي یمكن أن یدفعھ مطور أو مستثمر افتراضي مقابل 

االستثمار بناًء على أعلى سعر وأفضل استغالل لألرض بما یتناسب األرض لتحقیق أدنى معدل عائد مقبول على 
مع أوضاع السوق الحالیة. بالنسبة للممتلكات األخرى، تم تحدید القیمة العادلة على أساس أسلوب التنافس السائد في 

یقة سبة لطرالسوق والذي یعكس أسعار المعامالت األخیرة لعقارات مماثلة وطریقة الرسملة لصافي الدخل. وبالن
صافي الدخل، یتم تقییم إیجارات السوق لجمیع الوحدات العقاریة المتاحة للتأجیر بالرجوع إلى اإلیجارات المحققة 
من الوحدات المتاحة للتأجیر وغیرھا من العقارات ذات المزایا المشابھة في المناطق التي تحیط بھا. ویتم اعتماد 

ائد التي یرصدھا المقیِّمون للعقارات المماثلة في المنطقة ویتم تعدیلھا بناًء معدل الرسملة بالرجوع إلى معدالت الع
على خبرة المقیِّمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات الصلة. وعند تقدیر القیمة العادلة للعقارات، فإن االستعمال 

 األعلى واألفضل للعقارات یعتبر االستعمال الحالي.
 

لھرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة للعقارات االستثماریة بواسطة طرق تستخدم المجموعة التسلسل ا
 التقییم:

  
  اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى 

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

     
۲۰۱۸ - ٤۷٫۷۳۸٫۸۰۷ - ٤۷٫۷۳۸٫۸۰۷ 

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

۲۰۱۷ - ٥۳٬۹۷۲٬۰۹۹ - ٥۳٬۹۷۲٬۰۹۹ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 

إن أي حركة ھامة في االفتراضات المستخدمة في التقییم العادل للعقارات االستثماریة، مثل معدل الخصم والعائد 
 كبیر لھذه الموجودات.ونمو اإلیجار وما إلى ذلك، سوف ینتج عنھ قیمة عادلة أقل / أعلى بشكل 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٤۰ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱۲

 
 فیما یلي تحلیل العقارات االستثماریة المحتفظ بھا ألغراض متنوعة: )ج
 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
   

 ۲٬۲۲۷٬۷۹۳ ۲٬۳۰٦٬۹٤۰ إیرادات إیجاریة
 ۲٬۸٥۷٬٦٤٦ ۲٬۸۲٥٬۲۰۸ استخدام مستقبلي غیر محدد في الوقت الحالي

 ─────── ─────── 
 ٥٬۱۳۲٬۱٤۸ ٥٬۰۸٥٬٤۳۹ 
 ═══════ ═══════ 
 
ملیون لایر سعودي)  ۲٦٫۳م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۳۷٫۸۳م، تم تسجیل مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )د

 كتكلفة اقتراض لبناء عقارات استثماریة.
 

 الموجودات غیر الملموسة  .۱۳
 
 فیما یلي بیان للحركة في الموجودات غیر الملموسة: 
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

ألف لایر 
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

   
   التكلفة:

 ۷٤٬٤۲۹ ۸۳٬۲٤٦ في بدایة السنة
 ۸٬۸۱۷ ۱٥٬۸٦۱ إضافات

 ──────── ──────── 
 ۸۳٬۲٤٦ ۹۹٬۱۰۷ في نھایة السنة

   
   

   إطفاء:
 )٥٤٬۹۷۹( )٦۸٬۰٤۸( السنةفي بدایة 

 )۱۳٬۰٦۹( )۱۲٬٤٤۳( المحمل للسنة
 ──────── ──────── 

 )٦۸٬۰٤۸( )۸۰٬٤۹۱( في نھایة السنة
 ──────── ──────── 

 ۱٥٬۱۹۸ ۱۸٬٦۱٦  صافي القیمة الدفتریة
 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤۱  

 
 حقوق الملكیةاالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة  .۱٤

 

 
 شركة تطویر الموانئ )أ
 

 للسنة:فیما یلي الحركة في استثمار في شركة الموانئ 

 
 فیما یلي المعلومات الكمیة لشركة تطویر الموانئ:

 الرصید كما في  نسبة الملكیة الفعلیة (٪) 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

استثمار في شركة تطویر الموانئ (انظر 
 ۲٬۳٤۲٬۹۰۱ ۲٬۳۷٦٬۷۷٥  %٥۰ %٥۰ اإلیضاح (أ) أدناه)

      
استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف 
لالستثمار العقاري والتنمیة ("بیوتات") 

 ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰  %۲۰ %۲۰ (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
    ─────── ─────── 
    ۲٬٤۲۲٬٥٦٥ ۲٬۳۸۸٬٦۹۱ 
    ═══════ ═══════ 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
   

 ۲٬۳۳۹٬٤۹٦ ۲٬۳٤۲٬۹۰۱ الرصید في بدایة السنة
 ۳۱٬٤٦۲ ۲٦٬۱۳۰ حصة من نتائج السنة، صافي للزكاة المحملة

 )۲۸٬۰٥۷( ۷٬۷٤٤ حصة من الدخل الشامل اآلخر
 ─────── ─────── 

 ۲٬۳٤۲٬۹۰۱ ۲٬۳۷٦٬۷۷٥  الرصید في نھایة السنة
 ═══════ ═══════ 

 دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۸ 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

   
 ۸۰٦٬۸٤٦٬۷ ۷٬۹۰۰٬٥٥٥ الموجودات غیر المتداولة

 ۲۹٥٬٥۲٤ ٤٥۷٬۱۰۰ موجودات متداولة
 )۲٬۳۷٥٬٤۱۹( )۲٬٤۳۹٬٤٤٥( مطلوبات غیر متداولة

 )٤۹۱٬۲۸٦( )٥۸٥٬٤۹٤( مطلوبات متداولة
 ─────── ─────── 

 ٥٬۲۷٥٬٦۲٥ ٥٬۳۳۲٬۷۱٦ حقوق الملكیة
 ─────── ─────── 

 ۲٬٦۳۷٬۸۱۲ ۲٬٦٦٦٬۳٥۸ )% ٥۰م: ۲۰۱۷( %٥۰حصة المجموعة في حقوق الملكیة 
 )۲۸۷٬۷۱٤( )۲۸۷٬۷۱٤(  استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض ودخل عمولة

 )۷٬۱۹۷( )۱٬۸٦۹( حصة الزكاةإلقتناء التدریجي وتعدیالت متعلقة با
 ─────── ─────── 

 ۲٬۳٤۲٬۹۰۱ ۲٬۳۷٦٬۷۷٥ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة  
 ══════ ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤۲  

 
 استثمار في شركات بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱٤

 
 شركة تطویر الموانئ (تابع) )أ
 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 لایر سعودي لایر سعودي 
    لف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ─────── ───────  ۳۱۱٬۱۱۸ ۳۱۷٬۸٤٤ إیرادات
 ٦٦٬۲٦۱ ٥٥٬۱۱۰  صافي ربح السنة

 ─────── ─────── 
الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى ربح أو خسارة 

 )٥٦٬۱۱٤( ۱٥٬٤۹۰ الالحقة:في السنوات 
 ─────── ─────── 

 ۱۰٬۱٤۷ ۷۰٬٦۰۰ إجمالي الدخل الشامل للسنة
 ═══════ ═══════ 

 ۳۱٬٤٦۲ ۲٦٬۱۳۰ حصة المجموعة في ربح السنة، صافي الزكاة المحملة
 ═══════ ═══════ 

 )۲۸٬۰٥۷( ۷٬۷٤٤ حصة المجموعة في الربح / (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
 ═══════ ═══════ 

  
م) تم تأسیس شركة تطویر الموانئ ـ شركة مساھمة سعودیة ۲۰۱۰أبریل  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱٤بتاریخ 

مقفلة ـ في المملكة العربیة السعودیة والتي تعمل على تطویر وتشغیل وصیانة میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا 
م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ بتوقیع اتفاقیة وتم من خاللھا االتفاق ۲۰۱۱(المیناء). وخالل السنة االقتصادیة 

على ھیكل رأس المال وآلیة التمویل لشركة تطویر الموانئ. وبموجب شروط االتفاقیة، فإن الحصة في رأسمال شركة تطویر 
لمساھمة في جزء من تمویل حقوق الملكیة بموجب االتفاقیة واستثمرت م، قامت الشركة األم با۲۰۱۲. في %۳٤الموانئ ھي 

 ملیون لایر سعودي على شكل أرض وبنیة تحتیة وتكالیف تطویر أخرى. ۱٤٥مبلغ 
 

. ٪۷٤م، قرر المساھمون في شركة تطویر الموانئ زیادة المساھمة في رأسمال الشركة األم لیصبح ۲۰۱۳أكتوبر  ۸بتاریخ 
م وخفض مساھمة رأسمال الشركة األم في شركة تطویر الموانئ ۲۰۱٤أبریل  ۱٦ن بتعدیل االتفاقیة في كما قام المساھمو

م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ بتعدیل االتفاقیة وخفض مساھمة الشركة ۲۰۱٤یولیو  ۱۷. بتاریخ %٥۱لتصبح 
، فإن المساھمین في شركة تطویر الموانئ لدیھم سیطرة . وبناًء على شروط االتفاقیة المعدلة%٥۰األم في رأس المال إلى 

مشتركة على شركة تطویر الموانئ وبناًء علیھ قامت إدارة الشركة بتصنیف االستثمار "كاستثمار في شركة مستثمر فیھا 
 ُمحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة".

 
ملیون لایر سعودي زائد أي أرباح  ۱٬۳٥۰قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ 

مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على تسھیالت مرابحة 
متوافقة مع الشریعة لتمویل تكالیف إنشاء المیناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برھن أسھم الشركة في شركة تطویر 

 الموانئ.
 

مت الشركة ضمان شركة إلى بنك تجاري للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على تسھیالت مرابحة سلعیة قد
م، حصلت شركة تطویر الموانئ على تسھیالت مرابحة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱متوافقة مع الشریعة. خالل السنة المنتھیة في 

سمالھا العامل. وبھذا الصدد قدمت الشركة سندات ألمر ملیون لایر سعودي من بنك تجاري لتمویل متطلبات رأ ۱٥۰بمبلغ 
ملیون لایر سعودي زائداً أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ. تم تعزیز التسھیل المذكور  ۷٥بمبلغ 
 م.۲۰۱۸ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۸۰بمبلغ 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤۳  

 
 استثمار في شركات بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱٤

 
 شركة تطویر الموانئ (تابع) )أ
 

م، دخلت شركة تطویر الموانئ في عقد مقایضة أسعار فائدة ("عقود المقایضة")، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 مع البنوك التجاریة المحلیة، للتحوط من التقلبات السلبیة المستقبلیة في أسعار الفائدة على قرضھا طویل األجل.

 
ھذه األدوات المالیة المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا تم إثبات  

 الحقاً بالقیمة العادلة.
 

حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقایضة في بدایتھا كتحوط للتدفقات النقدیة. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل التدفقات 
ألسعار الفائدة على قرض طویل األجل من سعر متغیر إلى سعر ثابت خالل الفترة الكاملة التفاقیات القرض. النقدیة 

تحتسب تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء 
 عتراف باي جزء غیر فعال فوراً في قائمة الربح أو الخسارة لموحدة.الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل بینما یتم اال

 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۰٫٦۲م كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
معھا  بل البنوك التي تتعاململیون لایر سعودي) استناداً إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من ق ٥٦٫۱۱م: ۲۰۱۷

شركة تطویر الموانئ. تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر 
ملیون لایر سعودي  ۷٫۷الموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ 

لایر سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ۲۸٫۰٦ م:۲۰۱۷(
 بصفتھ جزء من حصتھا.

 
الدخل الشامل اآلخر تم تحویلھا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما تؤثر المعاملة  المعترف بھا سابقاً فيالمبالغ 

 الربح أو الخسارة مثل عند االعتراف باإلیرادات المالیة أو المصروفات المالیة المتحوط لھا.التحوط على لعناصر 
 

 شركة بیوتات المتطورة لالستثمار والتطویر العقاري ("بیوتات") )ب
 

م، دخلت الشركة في ترتیب مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس منشأة جدیدة وھي بیوتات ۲۰۱٦خالل سنة 
 ــ شركة ذات مسؤولیة محدودة ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.

 
ً بنسبة   ً التفاقیة المساھمین، فقد قامت الشركة باستثمار  %۲۰تمتلك الشركة أسھما من رأس مال شركة بیوتات. وطبقا

م باعت الشركة قطعة أرض ۲۰۱٦على ذلك، خالل سنة  ملیون لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً  ٥٤إضافي بمبلغ 
ملیون لایر سعودي. وبما أن شركة بیوتات لم تبدأ عملیاتھا بعد فإن الحصة في نتائج شركة بیوتات  ٥٤إلى بیوتات بمبلغ 

  للسنة تعتبر غیر جوھریة للمجموعة.



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤٤  

 
 استثمار في شركات بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱٤ 
 

 بیوتات المتطورة لالستثمار والتطویر العقاري ("بیوتات") (تابع)شركة  )ب
 

 فیما یلي الحركة في شركة بیوتات خالل السنة:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۸ 

ألف لایر 
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

   
 ۲۰۰ ۲۰۰ استثمار أولي

 ٥۳٬۷٥٥ ٥۳٬۷٥٥ استثمار إضافي
 )۸٬۱٦٥( )۸٬۱٦٥( أرضاستبعاد الحصة في الربح من بیع 

 ──────── ──────── 
 ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰ 
 ════════ ════════ 
 

  عقارات التطویر  .۱٥
 
 دیسمبر ۳۱ 

 ۲۰۱۸ 
 ألف لایر
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

   
 ۱٬٤۹۳٬٤۷٦ ۱٬۷٦۹٬۳۹۸ تكالیف متكبدة حتى تاریخھ

 ٥٦۱٬۹۹۸ ٤۸٦٬۸۸٥ إضافات
 ۲٬۲٦۸ ۲۹٬٥۷۷ )۱۲استثماریة (إیضاح المحول من عقارات 

 ──────── ──────── 
 ۲٬۲۸٥٬۸٦۰ ۲٬۰٥۷٬۷٤۲ 

 )۲۸٤٬۸۱۸( )۲۷۰٬۳۲٤( )٦المحول إلى تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
 )۳٬٥۲٦( )۱٬۳۲۹( مخصص عقارات التطویر

 ──────── ──────── 
 ۲٬۰۱٤٬۲۰۷ ۱٬۷٦۹٬۳۹۸ 

   
 )۲۷۰٬۳۲٤( )٤۱۱٬۰۹۸( الجزء المتداول من عقارات التطویر

   
 ۱٬٤۹۹٬۰۷٤ ۱٬٦۰۳٬۱۰۹ الجزء غیر المتداول من عقارات التطویر

   
 

 ملیون لایر سعودي). ۱٦۸٫۹م: ۲۰۱۷ملیون ( ۱۷٦٫۸تتضمن عقارات التطویر أیًضا قطعة أرض بمبلغ 
 

لایر سعودي) كتكلفة اقتراض ملیون  ۱۰۳م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۲۸م، تم تسجیل مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 لبناء عقارات تطویر.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤٥  

 
  الذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى  .۱٦

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ألف لایر
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر
 سعودي

   
 ٦٥۹٬٥٦۹ ٦٤۷٬۲۰٤  مجموع الذمم المدینة التجاریة

 )٤۹٬٦۹٦( )۸٦٬٤۱۱( اإلیضاحات أدناه)ناقًصا: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (انظر 
 ──────── ──────── 
 ٥٦۰٬۷۹۳ ٦۰۹٬۸۷۳ 

 ۳۳٬٦۹٥ ٤۱٬۷۷۲ مدفوعات مقدًما
 ۲۱٬۰۲۲ ۳۲٬۲۳۲ سلف لموردین

 - ۳۱٬۳۹٤ ضریبة قیمة مضافة مستحقة القبض
 ۲٬۲۱٥ ۱۸٬٤۲۷ مساھمة مستحقة القبض

 ۷۰۰ ٥۰۸ عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل
 ۹٬۹۰۰ ۱٥٬۰٥۳ )۲۷مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ٥٥٬٦٦۹ ٦۱٬۳٥۹ أخرى
 ──────── ──────── 
 ۷٦۱٬٥۳۸ ۷۳۳٬۰۷٤ 

 ════════ ════════ 
 
لایر سعودي)  ٤۹٫٦م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۸٦٫٤م، الذمم المدینة بقیمة اسمیة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )أ

ملیون  ۳۳٦م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ٤۰۳الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا مبلغ تم تخفیض قیمتھا. تتضمن 
لایر سعودي) والتي تجاوزت موعد استحقاقھا أكثر من دورة التحصیل العادیة لكن لم تنخفض قیمتھا. بناًء على 

الذمم المدینة  ھا بالكامل. یتم إثباتالخبرة السابقة، من المتوقع أن یتم تحصیل جمیع الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمت
 فیما یتعلق ببیع العقارات عن طریق سندات ألمر وضمانات بنكیة، وبالتالي ال یحدث انخفاض في قیمتھا.

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا: )ب
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ألف لایر
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر
 سعودي

   
 ٤٥٬۳٥٦ ٤۹٬٦۹٦ بدایة السنةفي 

 ۷٬۸۳٥ ۳۷٬۲۰۰ مخصصات للسنة
 )۳٬٤۹٥( )٤۸٥( دیون مشكوك في تحصیلھا مشطوبة

 ──────── ──────── 
 ٤۹٬٦۹٦ ۸٦٬٤۱۱ في نھایة السنة

 ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 ٤٦  

 
  والموجودات المتداولة األخرى (تابع) .   الذمم المدینة۱٦

 
 أعمار الذمم المدینة كما یلي:دیسمبر، بلغت  ۳۱كما في 

 
لم تتجاوز   

موعد 
استحقاقھـا ولم 
 تنخفض قیمتھا

 تجاوز موعد استحقاقھـا ولكن لم تنخفض قیمتھا

  
 اإلجمالي

أكثر من  
 یوم ۳۰

۳۰-٦۰ 
 یوم

٦۱-۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۸۰ 
 یوم

أقل من 
۱۸۰ 

 یوم
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

        
 ٤۷۸٬٤۱٤ ٥۰٬۸٥٤ ۱۷٬۰۳٤ ۳٥٬٦۹٥ ۱۸٬۰۳۸ ٤۷٬۱٦۹ ٦٤۷٬۲۰٤ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۳۷٦٬۹۱٤ ۳۸٬۹۰۷ ۷۷٬٤٥۱ ۱۷٬۱٦۲ ۲۸٬۹٦٤ ۱۲۰٬۱۷۱ ٦٥۹٬٥٦۹ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
 ۱٬۲٦۹٫۸، مبلغ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الموقعة كما في بلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدینة مقابل عقود المبیعات  )ج

 ملیون لایر سعودي.
 

  ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك  .۱۷
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 ألف لایر
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

   
 ۱٬٥۰۱٬۹۱۰ ٥۹۸٬٦٥٥ )۱۸ودائع مرابحة (إیضاح 

 )۹۷۷٬۸۰۰( )٥٤۸٬٦٥٥( )۱۸ودائع مرابحة قصیرة األجل (إیضاح 
 ──────── ──────── 
 ٥۰٬۰۰۰ ٥۲٤٬۱۱۰ 

 ════════ ════════ 
 

 النقد وما في حكمھ  .۱۸
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 ألف لایر
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

   
 ۲٥۰٬۰۱۰ ٥۳٬۹۷۷ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۹۷۷٬۸۰۰ ٥٤۸٬٦٥٥ )۱۷ودائع مرابحة قصیرة األجل (انظر اإلیضاح أدناه واإلیضاح 
 ──────── ──────── 
 ٦۰۲٬٦۳۲ ۱٬۲۲۷٬۸۱۰ 

 ════════ ════════ 
 

 تم إیداع ودائع مرابحة لدى بنوك تجاریة وتدر عائد عمولة بالمعدالت السائدة في السوق.
 
من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بیع عقارات  %٥یجب على الشركة االحتفاظ ببعض اإلیداعات / األرصدة بنسبة  

م مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تحت التطویر ویتم االحتفاظ بھذه اإلیداعات في حسابات ضمان. بلغ رصید ھذه الحسابات كما في 
  سعودي). وھذه اإلیداعات / األرصدة غیر مرھونة.ملیون لایر ۳٫۲م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۱٫۷



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
  ٤۷ 

   
 برنامج تملك منزل –الذمم المدینة للموظفین  .۱۹

  
خالل اتفاقیات إیجار تمویلي بدون فوائد على مدى عشرین سنة. یتم إثبات م كانت المجموعة تبیع لموظفیھا المؤھلین وحدات مبنیة من ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱طبقاً لسیاسة المجموعة، وحتى 

 م تسجیلھ كإیرادات فائدة غیر مكتسبة.إجمالي قیمة مدفوعات اإلیجار كذمم مدینة بموجب برنامج تملك منزل للموظف. الفرق بین إجمالي الذمم المدینة والقیمة الحالیة للذمم یت

 
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
ألف لایر  

 سعودي
 ألف لایر
  سعودي

 ألف لایر
 سعودي

ألف لایر 
  سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

 إیرادات فائدة غیر مكتسبة  القیمة الحالیة إلجمالي الذمم المدینة  مجموع الذمم المدینة 
         

 ۱٬۹۸٤ ۲٬۸۱٦  ۲٬۷۹٥ ۳٬٤٦۲  ٤٬۷۷۹ ٦٬۲۷۸ الجزء المتداول
 ────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 

        الجزء غیر المتداول:
 ۷٬۰۷۹ ۱۰٬۰۷۸  ۱۲٬۰۳۲ ۱٥٬۰۳۳  ۱۹٬۱۱۱ ۲٥٬۱۱۱ من سنة إلى خمسة سنوات 
 ۱۱٬۷۳٤ ۱٦٬۷۹۳  ٥۱٬۱۸٦ ٦۲٬٥۹۳  ٦۲٬۹۲۰ ۷۹٬۳۸٦ فوق خمس سنوات 

 ────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 
 ۱۰٤٬٤۹۷ ۸۲٬۰۳۱  ۷۷٬٦۲٦ ٦۳٬۲۱۸  ۲٦٬۸۷۱ ۱۸٬۸۱۳ 
 ────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 
 ۱۱۰٬۷۷٥ ۸٦٬۸۱۰  ۸۱٬۰۸۸ ٦٦٬۰۱۳  ۲۹٬٦۸۷ ۲۰٬۷۹۷ 
 ══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٤۸ 
 
 

 
 رأس المال .۲۰

 
ملیون حصة، قیمة كل  ۸٥۰م: ۲۰۱۷لایر سعودي للسھم ( ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۸٥۰رأس مال الشركة األم مقسم إلى 

 لایر سعودي) موزعة كما یلي: ۱۰منھا 

 
 االحتیاطي النظامي .۲۱

 
م، یجب على الشركة تجنیب ۲۰۱۷وفقاً للنظام األساسي للشركة الذي تم تحدیثھ والمعتمد من قبل المساھمین خالل أبریل 

من  %۳۰احتیاطي یساوي من صافي ربحھا في كل سنة بعد تسویة خسائرھا المتراكمة، إن وجدت، حتى یتم تكوین  ۱۰%
من رأس المال.  %۳۰رأس المال. یمكن للشركة أن تقرر التوقف عن تحویل االحتیاطي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتیاطي 

 ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. نظرا لتكبد الشركة لخسائر صافیة خالل السنة، لم یتم تحویل ھذا المخصص.
 

 یة في شركة تابعةتأثیر تخفیض نسبة الملك .۲۲
 

م، قرر المساھمون في شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة تغییر نسبة حصة الشركة في شركة ۲۰۱۳خالل السنة 
تمشیاً مع باقي منشآت المجموعة. تم استكمال اإلجراءات القانونیة بھذا  %۹۸تطویر المناطق الصناعیة المحدودة لتصبح 

ً یمثل  ٤٬۹٥۰م. بالتالي، فإن الشركة تمتلك ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ي الشأن خالل السنة المنتھیة ف (نسبة ملكیة  %۹۸سھما
(نسبة ملكیة فعلیة) في رأسمال شركة تطویر المناطق  %۱۰۰فعلیة) من رأسمال الشركة مقارنة بحصتھا السابقة بنسبة 

 الصناعیة المحدودة قبل إجراء المعاملة.
 

نتیجة لتخفیض مساھمة الشركة في رأسمال شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، فقد انخفضت حصة الشركة في 
لایر سعودي كخسائر غیر محققة ضمن حقوق  ۸٦٫۳۷۹صافي موجودات شركة تطویر المناطق الصناعیة وتم إدراج مبلغ 

تبقیة في شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، مما الم ٪۱خالل السنة، استحوذت الشركة على حصة بنسبة الملكیة. 
 ).٤ لایر لصالح الشركة (انظر اإلیضاح ۸٦٬۳۷۹أدى إلى تسویة بمبلغ 

 
 القروض طویلة األجل .۲۳

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ قرض من وزارة المالیة (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)
 ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۹۰۸٬۷٥۰ أخرى (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

 ۷٬۹۰۸٬۷٥۰ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 )٦٥۰٬۰۰۰( )۸٥۷٬٥۰۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

   
 ۷٬۳٥۰٬۰۰۰ ۷٬۰٥۱٬۲٥۰ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

   
 - ۱٥۰٬۰۰۰ األجل (انظر اإلیضاح (ج) أدناه)قرض قصیر 

 ٦٥۰٬۰۰۰ ۸٥۷٬٥۰۰ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
   
  ۱٬۰۰۷٬٥۰۰ ٦٥۰٬۰۰۰ 

 ۲۰۱۸    ۲۰۱۷ 
عدد األسھم  

 (باأللف)
 

 رأس المال 
ألف لایر  

 سعودي

عدد األسھم  
 (باأللف)

 

 رأس المال 
ألف لایر 

 سعودي
 

 ُمصدر نقًدا
 

٦۸۰٬۰۰۰ 
 

٦٬۸۰۰٬۰۰۰  
 

٦۸۰٬۰۰۰ 
 

٦٬۸۰۰٬۰۰۰ 

 (أ))۱۲(إیضاح  ُمصدر عینیًا
 

۱۷۰٬۰۰۰ 
 

۱٬۷۰۰٬۰۰۰  
 

۱۷۰٬۰۰۰ 
 

۱٬۷۰۰٬۰۰۰ 
 ─────── ──────  ─────── ────── 
 ۸٥۰٬۰۰۰ ۸٬٥۰۰٬۰۰۰  ۸٥۰٬۰۰۰ ۸٬٥۰۰٬۰۰۰ 
 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 
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 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٤۹ 
 
 

 
 قروض طویلة األجل (تابع)   .۲۳

ملیون لایر سعودي من وزارة المالیة لتطویر مدینة  ٥٬۰۰۰م، استلمت الشركة األم قرضاً بمبلغ ۲۰۱۱خالل السنة  )(أ
ملیون متراً مربعاً من أراضي فضاء ویترتب على  ۲٤٫۷الملك عبد هللا االقتصادیة. القرض مضمون مقابل رھن 

رة المالیة وقد منحت الوزارة الشركة القرض عمولة سنویة حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصالً لوزا
م. ولكن ۲۰۱٥یونیو  ۱مھلة مدتھا ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنویة اعتباراً من 

م ۲۰۱٥وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالیة خالل سبتمبر 
رة اإلمھال إلى خمس سنوات إضافیة. وبالتالي فإن المبلغ األساسي للقرض مستحق السداد جدولة القرض بتمدید فت

 م مع عمولة مستحقة تُدفع سنویاً.۲۰۲۰اآلن على سبعة أقساط سنویة ابتداًء من یونیو 
 

 سعودي. ملیون لایر ۲٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٤خالل سنة  )(ب
یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما 

ملیون لایر سعودي).  ۱٬٥۰۰م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬٥۰۸٫۷٥م مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
م وحتى ۲۰۱۸یونیو  ۳۰قساط نصف سنویة اعتباراً من وفقاً لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أ

ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات  ٥۳۲٫٥شھراً ـ بمبلغ  ۱۲م. تم تصنیف القسط المستحق خالل ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
ملیون  ۳٫۰۰۲متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكاً لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة 

 ملیون لایر سعودي. ۲٫٥۰۰تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ لایر سعودي، 
 

ملیون لایر سعودي  ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥خالل السنة 
م ۲۰۱۸بر دیسم ۳۱ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما في 

ملیون لایر سعودي). وفقاً لشروط االتفاقیة، یستحق  ٥۰۰م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰۰مبلغ 
م. تم تصنیف ۲۰۲۳أبریل  ۲۰م وحتى ۲۰۱۹أكتوبر  ۲۰سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتباراً من 

ي ـ كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل ملیون لایر سعود ۱۲٥شھراً ـ بمبلغ  ۱۲القسط المستحق خالل 
ً لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ  ملیون لایر  ۱٫٥۰۰جزء من أرض فضاء ملكا

تم استكمالھ فعلیاً والجزء المتبقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضاً بسند ألمر بمبلغ  %٥٦سعودي منھا نسبة 
 لایر سعودي.ملیون  ۱٫۲۰۰

 
ملیون لایر  ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥م و۲۰۱٤خالل السنتین 

 ۳۱سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. وبلغ الرصید القائم للقرض كما في 
ً لبنود  ۱٬۰۰۰م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۰۰م مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ملیون لایر سعودي). وفقا

سنوات اعتباراً من  ۳سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال  ۸االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي 
ملیون  ۲٥۰تاریخ االتفاقیتین. وبغرض التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب تسھیل إضافي من قبل البنك بمبلغ 

لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث یكون أصل القرض متاحاً 
 ۲۰۰شھراً ـ بمبلغ  ۱۲للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. تم تصنیف القسط المستحق خالل 

قرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكاً لمدینة الملك ملیون لایر سعودي ـ كالتزام متداول. إن تسھیالت ال
تم استكمالھ فعلیاً والجزء  %٥۰ملیون لایر سعودي منھا  ۳٫۰۰۰عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

 .ملیون لایر سعودي لكل منھا ۱٬۲٥۰المتبقي قید التنفیذ. وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
 

ملیون لایر سعودي،  ۲٥۰خالل السنة، استفادت الشركة من اتفاقیة تسھیالت قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة  (ج)
ویترتب علیھا عمولة حسب األسعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تسھیالت القرض 

م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید القائم للتسھیالت كما في ملیون لایر سعودي. وبلغ  ۲٥۰مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
  ملیون لایر سعودي. ۱٥۰مبلغ 

 
 
 
 



 االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)شركة إعمار المدینة 
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٥۰ 
 
 

 
 منافع نھایة الخدمة للموظفین  . ۲٤

 
 الوصف العام للخطة

 
ً معتمداً غیر ممول لمنافع مكافأة نھایة  ً لنظام العمل في المملكة العربیة تدیر المجموعة برنامجا الخدمة للموظفین وفقا

 السعودیة. فیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للسنة المنتھیة:
 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ٤۳٬۲۰٥ ٥۲٬۷٥۸ الرصید في بدایة السنة
   

   الربح أو الخسارة الموحدة المدرج في قائمة
 ۱۲٬۲۰٥ ۱۳٬۲٥۷ تكلفة الخدمة الحالیة

 ────────── ──────────  ۱٬۷۲۸ ۱٬۸٥٦ تكلفة الفوائد
 ۱٥٬۱۱۳ ۱۳٬۹۳۳ 

   المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
 ────────── ──────────  ٤٦ )۱۸۳( (الربح) / الخسارة االكتواریة

 ────────── ──────────  )٤٬٤۲٦( )۳٬٤٦۸( منافع مدفوعة
 ══════════ ══════════  ٥۲٬۷٥۸ ٦٤٬۲۲۰  الرصید في نھایة السنة

 
 االفتراضات االكتواریة

 فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة التي جرى تطبیقھا في تاریخ التقریر:
 

 
  

دیسمبر  ۳۱ 
 م           ۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

   
 %۳٫٥ %٤٫۳۸ الخصممعدل 

 معدل زیادة الرواتب المستقبلي/المتوقع
            أول ثالث سنوات                                                                                                                -
 ما بعد ذلك -

 
٥% 
٥% 

 
٤% 
٤%    

    %۱٫۱۷ %۱٫۱۷ معدل الوفیات
    %۷٫٥۰ %۷٫٥۰ تسریح الموظفین من الخدمة معدل

 سنوات ٦۰ سنوات ٦۰ سن التقاعد



 االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)شركة إعمار المدینة 
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٥۱ 
 
 

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع)  . ۲٤

 
دیسمبر مقابل التغیرات في االفتراضات الرئیسیة  ۳۱فیما یلي تحلیل الحساسیة لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

 المرجحة:

 
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة   .۲٥
 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي
   

 ۲۰۱٬۷٤۰ ۳۱۲٬۷۱٤ ذمم دائنة تجاریة
 ۲۳۳٬۱۱۱ ۲۰۰٬٤۸٤ مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 ۳٤٬۱۸۷ ۲۳٬۰٥۳ )۲۷مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ٥٥٬٦٥۰ ٤۹٬۸٤۷ خیریة (انظر اإلیضاح أدناه) مبالغ تبرعات ألغراض
 ۱۷۹٬۷۲۰ ۱۲۲٬۷۳٤ دفعات مقدمة من عمالء

 ۱۲۳٬٤۰۳ ۱۰۳٬٦۲٥ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۱۱۷٬۲٥۲ ۱۱۷٬٦۲۰ تكالیف عقود مستحقة الدفع

 ۱۲۰٬۹٥٥ ۱٥٥٬۱۷۰ أعباء تمویل مستحقة
 ۱٬۹۸٤ ۲٬۸۱٦ )۱۹(اإلیضاح برنامج تملك منزل  -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 

 ──────── ──────── 
 ۱٬۰۸۸٬۰٦۳ ۱٬۰٦۸٬۰۰۲ 
 ════════ ════════ 
 

م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساھمین المؤسسین في رأس المال (قبل ۲۰۰٦قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 
رنامج محتفظ بھا لدى بنك قبل أن یتم إیداع المبالغ في بالطرح األولي في االكتتاب العام) والتي تم إیداعھا في ودائع ثابتة 

 ودائع إسالمیة. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من ھذه الودیعة إلى المبلغ المتبرع بھ ألغراض خیریة.
  

على زیادة / (نقص) مطلوبات منافع مكافأة نھایة التأثیر   
 الخدمة للموظفین

    
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
التغیر في  

االفتراضات 
 بمقدار

 
الزیادة في 

 المعدل
النقص في 

 المعدل

الزیادة   
في 

 المعدل
النقص في 

 المعدل
ألف لایر     

 سعودي
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

لایر ألف 
 سعودي

        
 ٤٬۸٤۳ )٤٬۱۹٦(  ٥٬٤۸۱ )٤٬۷٥۳(  %۱ معدل الخصم

معدل زیادة الرواتب 
 المستقبلي/المتوقع

 
۱% 

  
٥٬۳۹۱ 

 
)٤٬۷٦۹( 

  
٤٬۷٦۸ 

 
)٤٬۲۱٥( 

 ۱٥ )۱٥(  ۱۷ )۱۷(  %۱۰ معدل الوفیات
 ٥٤۰ )٥۰٥(  ٦۲۸ )٥۸٦(  %۱۰ معدل تسریح الموظفین من الخدمة



 االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)شركة إعمار المدینة 
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٥۲ 
 
 

 
 الزكاة  .۲٦

 
 المحمل للسنة

دیسمبر  ۳۱  
م              ۲۰۱۸

ألف لایر 
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

    
 ٥۱٬٤٦٥ ٦٦٬۰۰۰  مخصص السنة الحالیة

 ۸٦٬٥۷۳ -  تسویة تتعلق بالسنوات السابقة
  ──────── ──────── 

 ۱۳۸٬۰۳۸ ٦٦٬۰۰۰  المحمل للسنة
  ════════ ════════ 
 

 یستند المخصص للسنة على الوعاء الزكوي لكل من الشركة األم وشركاتھا التابعة.
 

 الحركة في المخصص
 

 بیان للحركة في مخصص الزكاة:فیما یلي 
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
ألف لایر 
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

ألف لایر 
 سعودي

    
 ۲۹٬۳۱۹ ۱٥۳٬۰۸٦  في بدایة السنة
 ۱۳۸٬۰۳۸ ٦٦٬۰۰۰  المحمل للسنة

 )۷٬۹۲٦( -  تسویة تتعلق بالسنوات السابقة
 )٦٬۳٤٥( )٦۲٬۲٤۳(  مدفوعات خالل السنة

  ──────── ──────── 
 ۱٥۳٬۰۸٦ ۱٥٦٬۸٤۳   في نھایة السنة

  ════════ ════════ 
 

 موقف الربوط
 

 إعمار المدینة االقتصادیة –الشركة األم 
م طالبت بزكاة إضافیة ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٦أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربوطاً زكویة للسنوات من 

لایر سعودي إضافةً إلى غرامة تأخیر. كانت القضیة منظورة لدى دیوان ملیون  ۹۰٫٤وفروقات ضریبة استقطاع بمبلغ 
المظالم. تمشیاً مع إجراءات االستئناف ودون االعتراف بااللتزام، قامت الشركة بتقدیم ضمان بنكي تحت االحتجاج على 

 فروقات ضریبة االستقطاع.
 

ركة التماساً إلى الدیوان الملكي طالبت فیھ دیوان المظالم لم یقبل دیوان المظالم االعتراض من الناحیة الشكلیة. قدمت الش
بإعادة النظر في الحكم وإعادة دراسة القضیة. لم یتم قبول االلتماس وقدمت الشركة التماساً آخراً وھو قید التنفیذ في الوقت 

 الراھن.
 

لق المظالم قراراً بتأیید االعتراض المتع كما أن قضیة ضریبة االستقطاع كانت قید الدراسة لدى دیوان المظالم. أصدر دیوان
 بالغرامات. الحقاً لنھایة السنة، قامت الشركة بإعادة تقدیم التماس لدى دیوان المظالم بخصوص فروقات ضریبة االستقطاع.

 
 م إلى۲۰۱۲م. قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة للسنوات من ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹أنھت الشركة الربط الزكوي للسنوات من 

 م وحصلت على شھادات زكاة مقیدة.۲۰۱۷



 االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)شركة إعمار المدینة 
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٥۳ 
 
 

 
 الزكاة (تابع)  .۲٦ 
 

شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، وشركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، والشركة الرائدة  -الشركات التابعة 
شركة تطویر عقارات المدن إلدارة عقارات المدن االقتصادیة، وشركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة المحدودة، و

 االقتصادیة المحدودة، وشركة إعمار المعارف المحدودة
م وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة ۲۰۱۲أنھت شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة وضعھا الزكوي حتى سنة 

 م.۲۰۱۷م. وقد حصلت على شھادات زكاة غیر مقیدة حتى سنة ۲۰۱۷
 

م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي للسنوات ۲۰۱۲ق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة أنھت شركة تطویر المناط
ملیون لایر سعودي. وقد اعترضت شركة تطویر  ٤٫٦م حیث طالبت بموجبھا بفروقات زكویة بمبلغ ۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۳من 

 م وحصلت على شھادة الزكاة.۲۰۱۷سنة  المناطق الصناعیة المحدودة على ربط الھیئة. قدمت الشركة اإلقرار الزكوي حتى
 

قدمت الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة المحدودة إقراراتھما 
 م وحصلتا على شھادات زكاة غیر مقیدة.۲۰۱۷م إلى ۲۰۱۳الزكویة للفترة / للسنوات من 

 
م ۲۰۱۷م إلى ۲۰۱۳المدن االقتصادیة المحدودة إقراراتھا الزكویة للفترة / للسنوات من قدمت شركة تطویر عقارات 

 وحصلت على شھادة زكاة غیر مقیدة.
 

م وحصلت على شھادة ۲۰۱۷م إلى ۲۰۱٦قدمت شركة إعمار المعارف المحدودة إقرارھا الزكوي للفترة / للسنوات من 
  زكاة غیر مقیدة.



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

٥٤ 
 
 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة  .۲۷ 
 

المجموعة والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذاً جوھریاً. یتم تنفیذ المعامالت مع الجھات  تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وكبار موظفي اإلدارة في
ذات العالقة خالل السنة ، فیما یلي المعامالت الجوھریة مع الجھات ۱٤ذات العالقة خالل دورة األعمال العادیة بشروط مماثلة لتلك الشروط المتفق علیھا بین الجھات. إضافةً إلى اإلیضاح 

 واألرصدة المتعلقة بھا:

 طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
  

 مبلغ المعاملة
  

 الرصید كما في
   

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
ألف لایر    

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر   

 سعودي
 ألف لایر
 سعودي

         مستحق من أطراف ذات عالقة
 ۲٬۱۹٤ ۱۰٬۱۸۲   ۸٬۷٤۹ ۸٬٥٥۷  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة شركات شقیقة

  - -    - ۲۷٬۷٦۲  بیع عقارات 
          

 ۳۷۷ ۲۰۳   ۷٬۲۱٤ ۱۸٦  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة كبار موظفي اإلدارة
         

 ۷٬۳۲۹ ٤٬٦٦۸   ٦ ٥۸۰  خدمةبیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات  مجلس اإلدارة
       ─────── ─────── 

 ۹٬۹۰۰ ۱٥٬۰٥۳        اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 

         مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 )۲٬۷۰۸( )۲٬۷۰۸(   ۸۹۰ -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة شركات شقیقة

 )۳۰٥( )۳۰٥(   ۲٦٬۲٦۹ ٤٬۱۸۷  خدمات مقدمة إلى المجموعة 
 )۸٬٥۳۳( )۷٬۹٦٥(    - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة 
  - -   ٥۲۳ ۲۷٦  مدفوعات مقدماً لشراء كابالت 
         

 )۱۸٬۹۹۱( )۷٬۸۷٥(   ۳٤٬٦۰۰ ۲۳٬۱۹۷  مكافآت كبار موظفي اإلدارة
         

 )۳٬٦٥۰( )٤٬۲۰۰(   ۳٬٦٥۰ ٤٬۲۰۰  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
       ─────── ─────── 

 )۳٤٬۱۸۷( )۲۳٬۰٥۳(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٥٥ 
 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)   .۲۷
 

 تعویضات كبار موظفي إدارة المجموعة
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۲٤٬۸۱٦ ۱٥٬۹۸۱ منافع موظفین قصیرة األجل
 ۸۲۳ ٤۰۱ منافع غیر نقدیة

 ۱٬۳۱۲ ۲٬٤۳٤ التوظیف منافع ما بعد
 ۱٬۷٦۷ ۲٬۳۷٥ مكافأة إنھاء الخدمة

 ٥٬۸۸۲ ۲٬۰۰٦ منافع طویلة األجل أخرى
 ──────── ──────── 
 ۲۳٬۱۹۷ ۳٤٬٦۰۰ 

 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة  .۲۸
 

 ۳۱واالرتباطات المحتملة كما في في االلتزامات  ۲٦و ۲۳، ۱٤باإلضافة إلى اإلفصاح المبین في اإلیضاحات 
 م كما یلي:۲۰۱۸دیسمبر 

 
لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة في السنوات  )أ

 ملیون لایر سعودي). ۱٬۱٤۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (۱٬۲۷۱القلیلة القادمة بمبلغ
 

وقت آلخر تكون ھي الطرف المدعى علیھ في قضایا قانونیة، والتي تتمثل بصورة أساسیة في المجموعة من  )ب
نزاعات تجاریة. تتوقع اإلدارة أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بجمیع القضایا المقامة ضد المجموعة. 

 وبناًء علیھ، لم یتم تكوین مخصص في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 

 د االیجار التشغیليالتزامات عقو )ج
 

 المجموعة كمستأِجر
لدى المجموعة عقود إیجار تشغیلي للعقارات والسیارات. العقود قابلة للتجدید عند انتھاء مدة عقد اإلیجار. 

 فیما یلي التزام المجموعة بموجب عقد اإلیجار التشغیلي:
 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۲٬۸۹۰ ۲٬۱۱٥ خالل سنة واحدة
 ۸٬۳٤۸ ۳۹٬۹۲۸ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

 - ٤۹٬۲۳۸ أكثر من خمس سنوات
 ──────── ──────── 
 ۹۱٬۲۸۱ ۱۱٬۲۳۸ 

 ════════ ════════ 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٥٦ 
 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع)  .۲۸
 

ر  المجموعة كمؤّجِ
تشغیلي على محفظتھا للعقارات االستثماریة. فیما یلي دفعات الحد األدنى  أبرمت المجموعة عقود إیجار

المستقبلیة لإلیجارات المستحقة القبض بموجب عقود إیجار تشغیلي غیر قابلة لإللغاء كما في تاریخ التقریر 
 المالي لكن لم یتم تسجیلھا كذمم مدینة:

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٥۳٬۹۲٤ ٥۳٬۷٤۰ خالل سنة واحدة
 ۲۰٤٬٤٤۲ ۲۰۱٬۹٤۱ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

 ٦۷٥٬۳۹۸ ٦۱۷٬۳۱٥ أكثر من خمس سنوات
 ──────── ──────── 
 ۸۷۲٬۹۹٦ ۹۳۳٬۷٦٤ 

 ════════ ════════ 
 المعلومات القطاعیة  .۲۹

 
لقطاعاتھا التجاریة بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد  تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغیل

وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استناداً إلى الربح أو الخسارة التشغیلیة ویقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة 
 التشغیلیة في القوائم المالیة الموحدة.

 
 قطاعات األعمال

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالثة قطاعات رئیسیة وھي: األنشطة السكنیة، وانشطة التطویر الصناعیة، 
أنشطة والضیافة والترفیھ. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئیسیة للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردیة 

 .القطاعات التشغیلیةحول  ۸للمعیار الدولي للتقریر المالي بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنھ طبقاً 
 

 اإلیرادات والربحیة حسب القطاعات
 

األنشطة 
 السكنیة

األنشطة 
 الصناعیة

أنشطة 
الضیافة 
 أخرى والترفیھ

 
 اإلجمالي

ألف لایر  للسنة المنتھیة:
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

      م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۰۰۸٬۲۳٤ ۱٤٦٬٤٥۲ ٤۹٬۱۰۹ ۲٥۱٬۰٤۷ ٥٦۱٬٦۲٦ إیرادات

 ══════ ══════ ═════ ══════ ═══════ 
      النتائج

 )۲٥٥٬۷۱۱( )٤۸۱٬۰۱۳( )۸٥٬٦۰۲( ۱۷۳٬۷٦۱ ۱۳۷٬۱٤۳ ربح / (خسارة) تشغیلیة للسنة
 ══════ ══════ ═════ ══════ ═══════ 

 دخل / (مصروفات) أخرى غیر
 ۱۸٤٬۱۲۳     مخصصة

     ─────── 
 )۷۱٬٥۸۸(     الخسارة قبل الزكاة

     ═══════ 
      م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 ۱٬٤۳۷٬۹۷٦ ۸٤٬۷٥۳ ٦۲٬۲٦۰ ٥۹۸٬۷۰۲ ٦۹۲٬۲٦۱ إیرادات
 ══════ ══════ ═════ ══════ ═══════ 

      النتائج
 ۲۹۳٬٤۷۸ )٤٥٥٬۱۱۳( )٥٦٬۲۱۱( ٤٥۳٬۰۳۷ ۳٥۱٬۷٦٥ ربح / (خسارة) تشغیلیة للسنة

 ══════ ══════ ═════ ══════ ═══════ 
دخل / (مصروفات) أخرى غیر 

 ۹٥٬۳۸٤     مخصصة
     ─────── 

 ۳۸۸٬۸٦۲     الدخل قبل الزكاة
     ═══════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٥۷ 
 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة  .۳۰
 

 نظرة عامة
برنامج إدارة المخاطر على إدارة السیولة القویة ومراقبة قد تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالیة متنوعة. یركز 

متغیرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي السعي باستمرار إلى تقلیص التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء 
 المالي للمجموعة.

 
 قد تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة:

 
 ن؛مخاطر االئتما )أ

 مخاطر أسعار العموالت؛ )ب
 مخاطر العمالت؛ و )ج
 مخاطر السیولة. )د

 
یمثل ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله، وأھداف المجموعة وسیاساتھا 

 وإجراءاتھا بخصوص قیاس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
 

العامة فیما یتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة واإلشراف یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة 
على إدارة المخاطر. وتضطلع اإلدارة العلیا للمجموعة بمسئولیة تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر التي تتعرض 

 لھا المجموعة ورفع تقاریر منتظمة بذلك إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا.
 
سیاسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمیة وغیر الرسمیة) لتحدید وتحلیل المخاطر التي واجھتھا تم وضع  

المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. یتم مراجعة سیاسة إدارة 
 طة المجموعة.المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغیرات في ظروف السوق وأنش

 
تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للتقید بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة 
ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھتھا المجموعة. وتساعد لجنة المراجعة في 

الداخلیة. ویقوم التدقیق الداخلي بالمراجعة الدوریة وغیر الدوریة لضوابط  المجموعة بدورھا الرقابي من خالل المراجعة
 وإجراءات إدارة المخاطر والنتائج التي یتم إطالع لجنة المراجعة علیھا.

 
تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة بشكل رئیسي من الذمم الدائنة والمستحقات والقروض طویلة األجل. یتمثل الھدف 

ھذه المطلوبات المالیة تمویل عملیات المجموعة. تتضمن الموجودات المالیة الرئیسیة للمجموعة االستثمار الرئیسي من 
 برنامج تملك منزل، وذمم مدینة وودائع مرابحة –في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، ذمم الموظفین المدینة 

 ألجل لدى البنوك والنقد وما في حكمھ.
 

 ارة بالمراقبة والموافقة على السیاسات إلدارة كل ھذه المخاطر الملخصة فیما یلي:یقوم مجلس اإلد
 
 مخاطر االئتمان )أ

 
تتمثل مخاطر االئتمان خسارة مالیة تتعرض لھا المجموعة في حال إخفاق عمیل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ 

ذممھا المدینة وموجوداتھا المتداولة األخرى باإلضافة التعاقدیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساسیة من 
 إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٥۸ 
 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع)   .۳۰ 
 
 مخاطر االئتمان (تابع) )أ
 

تفاقیات ا تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق مراقبة الذمم المدینة القائمة. تنص 
البیع مع العمالء على أن صك ملكیة العقار سیتم نقلھ إلى العمالء فقط عند استالم سعر البیع بشكل كامل. یمثل أكبر 

م. تدیر ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱) من الذمم المدینة المستحقة كما في %۲۹م: ۲۰۱۷( %۱۲٫۳خمسة عمالء ما نسبتھ 
ودائع المرابحة مع البنوك عن طریق التنویع واستثمار مع جھات مقابلة المجموعة تعرضھا لمخاطر االئتمان فیما یتعلق ب

 مع تصنیف جید.
 

فیما یتعلق مخاطر االئتمان الناشئة من موجودات مالیة أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ینشأ 
 لدفتریة لھذه األدوات.من تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علماً بأن أقصى تعرض یعادل القیمة ا

 
 تركز المخاطر الزائد

ینشأ التركز عندما تزاول عدد من الجھات المقابلة أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة، أو عندما 
ماثلة بالتغیرات متكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة للتأثر بطریقة 

االقتصادیة أو السیاسیة أو أي ظروف أخرى. تتم إدارة مخاطر التركز من خالل التركیز على المحافظة على محافظ 
 متنوعة.

 
 مخاطر أسعار العموالت )ب

 
لمالیة نتیجة اتتمثل مخاطر أسعار العموالت في مخاطر تغیر القیمة العادلة أو قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات 

 التغیر في أسعار العموالت السائدة بالسوق.
 

إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار العمولة في السوق یتعلق بصورة أساسیة بالقروض طویلة األجل 
ولة مللمجموعة وودائع المرابحة ألجل لدى البنوك مع أسعار العمولة المتغیرة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الع

 عن طریق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتھا المالیة التي یترتب علیھا عمولة.
 

في تاریخ التقریر المالي لم یكن لدى المجموعة أي ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك بأسعار عمولة متغیرة. وبالتالي، فقط 
 ة.القروض طویلة األجل معرضة فقط لمخاطر أسعار العمولة المتغیر

 
 حساسیة أسعار العموالت

یبین الجدول التالي حساسیة المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعار العمولة على القروض طویلة األجل. مع 
بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، یتأثر الربح قبل الضریبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعار المتغیرة على 

 النحو التالي:
 

 التأثیر على الربح الزیادة/ النقص 
 قبل الزكاة في نقاط األساس 
 ألف لایر سعودي  
   

۲۰۱۸ +۱۰۰ ۱٤٬۳۱۰ 
 -۱۰۰ )۱٤٬۳۱۰( 
   

۲۰۱۷ +۱۰۰ ۱٤٬۳۱۰ 
 -۱۰۰ )۱٤٬۳۱۰( 
   

ظھر تقلبات تتستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسیة أسعار العمولة إلى بیئة السوق الممكن مالحظتھا حیث 
 اعلى في السنوات السابقة.

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٥۹ 
 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع)   .۳۰
 

 مخاطر العمالت ج)
 

مخاطر العملة ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب تقلبات أسعار صرف 
ھریة بعمالت غیر اللایر السعودي والدوالر األمریكي. ونظراً ألن العمالت األجنبیة. لم تقم المجموعة بمعامالت جو

 سعر صرف اللایر السعودي مقابل الدوالر األمریكي ثابت، فإن المجموعة غیر معرضة لمخاطر أسعار العملة.
 

 مخاطر السیولة ج)
 

الالزم للوفاء  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل
بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة 
تقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات 

 مستقبلیة.
 
یتم مراقبة التدفقات النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سیطرة خزینة  

 المجموعة. یتمثل الھدف من ھذا النظام المركزي في تحسین كفاءة وفعالیة إدارة المجموعة للموارد الرأسمالیة للمجموعة.
 

 ات المالیة للمجموعة استناداً إلى المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة:یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوب
 

  ۳أقل من  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 شھور

شھر إلى  ۳
 شھًرا ۱۲

 ۱۲أكثر من 
 شھًرا

 
 اإلجمالي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

     
 ۸٬۰٥۸٬۷٥۰ ۷٬۰٥۱٬۲٥۰ ۸٥۷٬٥۰۰ ۱٥۰٬۰۰۰ قروض طویلة األجل

 ۹٦۲٬٥۱۳ - ۹٦۲٬٥۱۳ - ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ۱٥۰٬۰۰۰ ۱٬۸۲۰٬۰۱۳ ۷٬۰٥۱٬۲٥۰ ۹٬۰۲۱٬۲٦۳ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 

  ۳أقل من  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 شھور

 ۱۲شھر إلى  ۳
 شھًرا

 ۱۲أكثر من 
 شھًرا

 
 اإلجمالي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

     
 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۳٥۰٬۰۰۰ ٦٥۰٬۰۰۰ - قروض طویلة األجل

 ۸۸٦٬۲۹۸ - ۸۸٦٬۲۹۸ - ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - ۱٬٥۳٦٬۲۹۸ ۷٬۳٥۰٬۰۰۰ ۸٬۸۸٦٬۲۹۸ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٦۰ 
 
 

 إدارة رأس المال . ۳۱
 

یتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكیة العائدة إلى حملة األسھم في الشركة األم. تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ 
على قاعدة رأسمالیة قویة للحفاظ على المستثمر وثقة المقرضین والسوق واستمراریة التطویر المستقبلي للعمل التجاري. 

األساسي من استراتیجیة إدارة راس مال المجموعة في التأكد من المحافظة على تصنیف ائتماني قوي یتمثل الھدف 
 ومعدالت رأسمالیة قویة من أجل دعم أعمالھا التجاریة وتعظیم القیمة للمساھمین.

 
عھدات الت تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات 

المالیة. وللمحافظة على وتعدیل راس المال یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمساھمین وإعادة 
رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وھو صافي 

 %٥۰م، كان معدل المدیونیة للمجموعة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ال زائد صافي الدین. في الدین مقسوًما على إجمالي راس الم
 ).%٤۸م: ۲۰۱۷(
 
ومن أجل تحقیق ھذا الھدف العام تھدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنھا تفي بالتعھدات المالیة  

ـ بجانب أمور أخرى. إن عدم االلتزام بالتعھدات المالیة المرتبطة  المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال 
فوراً. لم تكن ھناك حاالت خرق للتعھدات المالیة ألیة قروض في السنة الحالیة.  سیسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض

دیسمبر  ۳۱لم تكن ھناك تغیرات في األھداف وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۳۲

 
العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في القیمة  

السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام 
 اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. المجموعة في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة

 
یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 

 المالیة وغیر المالیة.
 

م تصنیف یت عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان.
القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم 

 كما یلي:
 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •

 
ألسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، : المدخالت بخالف ا۲المستوى  •

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 

: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر ۳المستوى  •
 بلة للمالحظة).القا

 
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة 

 العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.
 

 تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٦۱ 
 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع) .۳۲
 

بما یعادل قیمھا م، یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. لم یتم تطبق مدخالت جوھریة في تقییم الذمم  ۲الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المدینة التجاریة كما في 
 

 م.۲۰۱۸دیسمبر ۳۱لم تكن ھناك حركة بین المستویات خالل المنتھیة في 
 

 التغیرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة . ۳۳
 

تم اإلفصاح عن التغیرات الناشئة عن األنشطة التمویلیة، تتضمن قروض طویلة األجل وعنصر تمویلي غیر مكتسب 
 من ذمم مدینة طویلة األجل تم اإلفصاح عنھا في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة.

 
 شركات تابعة جوھریة مملوكة بشكل جزئي  . ۳٤

 
م. تستند ھذه المعلومات إلى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لھذه الشركات التابعة كما في  

 المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.
 
شركة   

استثمارات 
المدن 

الصناعیة 
 القابضة

تطویر شركة 
المناطق 

الصناعیة 
 المحدودة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة 
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

      
 ۱٬۹۲٤٬۰۰٦ ٥٤۷٬٥٦٤ ۱٬٤۸۰٬۸۱٦ ۱٬۱٦۹٬۹٤٥ ٤٬٤۱۱٬۳٥۳ الموجوداتإجمالي 

 ٤۷۱٬۸۰۰ ۷۸٬۳٥۸ ۱۰۸٬۱۳٦ ۷٥٬۸٤۸ ٥٬٤٤۳ إجمالي المطلوبات
 ۱٬٤٥۲٬۲۰٥ ٤٦۹٬۲۰٦ ۱٬۳۷۲٬٦۸۰ ۱٬۰۹٤٬۰۹۷ ٤٬٤۰٥٬۹۱۰ إجمالي حقوق الملكیة

      
 

م. تستند ھذه المعلومات إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لھذه الشركات التابعة كما في
 المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.

 
شركة   

استثمارات 
 المدن

الصناعیة 
 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 

الصناعیة 
 المحدودة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة 
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

      
 ۱٬۸۱۷٬٦۹۰ ٥۸۰٬۳۳٦ ۱٬٥٥٦٬٥۱٥ ۱٬۰۷٤٬٤٥٤ ٤٬٥۳۲٬٤۷۷ إجمالي الموجودات
 ۲۸۲٬۷۳۳ ٦۳٬۸۷۳ ۱۳۳٬۹۲۱ ٤۰٬۷۳٥ ۳٬۸۳۹  إجمالي المطلوبات

 ۱٬٥۳٤٬۹۱۸ ٥۱٦٬٤٦٤ ۱٬٤۲۲٬٥۹٥ ۱٬۰۳۳٬۷۸۹ ٤٬٥۲۸٬٦۳۷  إجمالي حقوق الملكیة
      

      العائد إلى:
 ۱٬٥۰٤٬٥۲۷ ٥۰٦٬۲۳۸ ۱٬۳۹٤٬٤۲۸ ۱٬۰۱۳٬۳۲۰ ٤٬٤۸۳٬۳٥۱ مالك الشركة األم 

 ۳۰٬۳۹۱ ۱۰٬۲۲٦ ۲۸٬۱٦۷ ۲۰٬٤٦۹ ٤٥٬۲۸٦ الحصة غیر المسیطرة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

٦۲ 
 
 

 شركات تابعة جوھریة مملوكة بشكل جزئي (تابع)  . ۳٤
 

م. تستند ھذه ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 
 المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.

 
شركة   

استثمارات 
المدن 

الصناعیة 
 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 

الصناعیة 
 المحدودة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة 
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

لف لایر أ
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

      
 ۱٤٬۷۰۲ ٤٥٬۲۲۰ ۸۱٬٥۳۲ ۱٥٥٬۳۸۸ ٥٬۷٥۰ إیرادات

 (۸۲٬۸٤۹) (٤٦٬۹٥۳) (٤۸٬۷۳۸) ٦۰٬٥۰٦ (۱۲۱٬۲۲۸) ربح / (خسارة) السنة
إجمالي (الخسارة) / الدخل 

 (۸۲٬۷۱۳) (٤۷٬۲٥۸) (٤۹٬۹۱٥) ٦۰٬۳۰۸ (۱۲۲٬۷۲۷) الشامل للسنة
      

      العائد إلى:
 (۸۱٬۱۰٤) (٤٦٬٥۲۰) (٤۹٬٤۱٤) ٥۹٬۹۲۹ (۱۲۲٬٦۹۳) مالك الشركة األم 

 (۱٬٦۰۹) (۷۳۸) (٥۰۱) ۳۷۹ (۳٤) الحصة غیر المسیطرة
 

م. تستند ھذه ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 
 المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد 

 
شركة   

استثمارات 
المدن 

الصناعیة 
 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 

الصناعیة 
 المحدودة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة 
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

لایر ألف  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

      
  - ۳٤٬۱۳۹ ۸۱٬٤۳۸ ۹۳٬۹۷۳ ٥٬۷۰۰ إیرادات

 )۷۰٬٤٦۱( )٥۸٬۲٤۲( )۳۰٬۹٦۰( ۲۹٬٤٤۷ )۱۲۱٬۸۲۰( ربح / (خسارة) السنة
إجمالي (الخسارة) / الدخل 

 )۷۱٬۲۰۸( )٥۸٬۳۹۰( )۳۲٬۸٤۱( ۲۸٬۷۰۲ )۱۲٥٬۲۷۰(  الشامل للسنة
      

      العائد إلى:
 )٦۹٬۷۹۸( )٥۷٬۲۳٤( )۳۲٬۱۹۱( ۲۸٬۱۳٤ )۱۲٤٬۰۱۷( مالك الشركة األم 

 )۱٬٤۱۰( )۱٬۱٥٦( )٦٥۰( ٥٦۸ )۱٬۲٥۳( الحصة غیر المسیطرة
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة . ۳٥
 

الموافق  ھـ۱٤٤۰رجب  ۲۰ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تمت الموافقة على القوائم المالیة الموحدة واعتمادھا لإلصدار
 .م۲۰۱۹مارس  ۲۷
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