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

السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 
 شركة تعاونیة سویسریة.

 

 

المستقل عن فحص القوائم المالیة  الحسابات تقریر مراجع
 األولیة الموحدة المختصرة

 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة

   مقدمة

م لشركة إعمار المدینة االقتصادیة ۲۰۱۹مارس  ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في 
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة") المكونة من:

 
 م؛۲۰۱۹مارس  ۳۱قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة كما في   •
األولیة الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة المختصرة لفترة قائمة الربح أو الخسارة  •

 م؛۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م؛۲۰۱۹مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  •
 م؛ و۲۰۱۹مارس  ۳۱لموحدة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقدیة األولیة ا •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. •

إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي 
ي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسئولیتنا ھي إبداء رأي حول ھذه القوائم المالیة ) "التقریر المالي األول۳٤(

 األولیة الموحدة المختصرة استناًدا إلى فحصنا.

 نطاق الفحص

ً لقد قمنا بالفحص وفق ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل ۲٤۱۰للمعیار الدولي الرتباطات الفحص ( ا
المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ 

بیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاس أساسياستفسارات بشكل 
فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة 

تي لالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة ا
 یمكن التعرف علیھا خالل عملیة مراجعھ. وبناًء علیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة.

 االستنتاج

 ۳۱استناداً إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في 
ً ، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقالتابعة غیر معدةم لشركة إعمار المدینة االقتصادیة وشركاتھا ۲۰۱۹مارس  لمعیار ل ا

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.۳٤المحاسبي الدولي (
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 األولیة الموحدة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (باللایر السعودي)
 

 
۷ 

 

 الشركة معلومات عن .۱
 

شركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة 
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 األم إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم 

 م).۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸(الموافق 
 

االقتصادیة وغیرھا، كما تقوم بأنشطة تطویر أخرى بما تزاول الشركة األم أعمالھا في مجال التطویر العقاري في المناطق 
في ذلك البنى التحتیة وترویج وتسویق وبیع األراضي داخل مناطق التطویر ونقل ملكیة / إیجار األراضي وتطویر المباني 

 د هللا االقتصادیة.بوالوحدات السكنیة وبناء منشآت نیابة عن اآلخرین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تطویر مدینة الملك ع
 

 تشمل ھذه القوائم المالیة األولیة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالیة:
 

 رقم السجل التجاري الفرع
  

  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة
  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض
  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ

 
تتعلق بالمشاركة بالتطویر واالستثمارات والتسویق والمبیعات/عقود لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة 

 اإلیجار والعملیات وصیانة العقارات وتقدیم خدمات تعلیم عالي وتأسیس الشركات:
 

 االسم
 بلد

 سنة التأسیس التأسیس

نسبة المساھمة في رأس 
 المال

 (مباشرة أو غیر مباشرة)
مارس  ۳۱   

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 استثمارات المدن االقتصادیة القابضة شركة

 
المملكة العربیة 

 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱۰ السعودیة
 شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة

 
المملكة العربیة 

 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱۱ السعودیة
 شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة

 
المملكة العربیة 

 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
إلدارة عقارات المدن الشركة الرائدة 

 االقتصادیة
 

المملكة العربیة 
 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

 شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة
 

المملكة العربیة 
 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

 شركة إعمار المعارف المحدودة
 

المملكة العربیة  
 ٪۱۰۰ %۱۰۰ ۲۰۱٥ السعودیة

 
الكیانات المذكورة أعاله خالل السنة، استحوذت الشركة على ما تبقى من حصص في  عمالً بالقرارات التي اتخذھا مساھمو

شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة، وشركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، وشركة إدارة وتشغیل عقارات 
ر عقارات المدن االقتصادیة. ال تزال المدن االقتصادیة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة، وشركة تطوی

 اإلجراءات القانونیة المتعلقة بنقل ھذه األسھم قید التنفیذ.
 

 للمعلومات المتعلقة بالشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة. ۱۰راجع اإلیضاح 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۸ 

 

 أسس اإلعداد .۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
 

 ً ) "التقریر المالي األولي" المعتمد ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي ( تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا
في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا 

 ").مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة
 

ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب 
م. وعلى الرغم من ذلك، تم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱أن تُقرأ جنباً إلى جنب القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في 

مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموعة وأداءھا إدراج إیضاحات تفسیریة 
م لیست بالضرورة مؤشًرا ۲۰۱۹مارس  ۳۱منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذلك، فإن نتائج الفترة األولیة المنتھیة في 

   م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في 
 أسس القیاس ۲-۲
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر خالف ذلك، باستخدام مبدأ 
 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.

 
 الحالیة.تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة 

 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳
 

یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل أیًضا عملة النشاط للشركة 
لنشاط المحددة. ااألم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود قوائمھا المالیة باستخدام عملة 

   تم تقریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك.
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

ى مبالغ التي تؤثر عل األحكام بعض التقدیرات ویتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة استخدام 
دات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن اإلیرا

ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً جوھریًا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات 
ن األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة وطرق التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. إ

دیسمبر  ۳۱االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 م، باستثناء ما یلي.۲۰۱۸

 
 خیارات التمدید لعقود اإلیجار

 
 الى اي فترات مغطاة من خالل خیار ة، باالضافةمتاحغیر التي تكون فیھا خیارات التمدید تقوم المجموعة بتحدید العقود 

ذلك الحق او اي فترات مغطاة بخیار انھاء  تمدید عقد االیجار اذا كان من المتوقع بشكل معقول ان تقوم المجموعة بممارسة
 قول ان ال تمارس الشركة ذلك الحق.ل غیر مععقد االیجار اذا كان من المتوقع بشك
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۹ 

 

 (تابع) أسس اإلعداد .۲
 

 :األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 (تابع): خیارات التمدید لعقود اإلیجار

 
األصول لفترات إضافیة تتراوح بین ثالث وخمس سنوات.  تأجیرلدى المجموعة الخیار ، بموجب بعض عقود اإلیجار ، في 

 یأخذ بعین االعتبار ، اي انھاتجدید. الؤكد بشكل معقول ممارسة خیارتطبق المجموعة الحكم في تقییم ما إذا كان من الم
د اإلیجار إذا عقمدة ، تعید المجموعة تقییم  العقد بدءافزا اقتصادیا لذلك. بعد تاریخ ح حققجمیع العوامل ذات الصلة التي ت

أو تغییر في الظروف التي تخضع لسیطرة الشركة. ویؤثر ذلك على قدرتھا على ممارسة (أو عدم  جوھريكان ھناك حدث 
 ممارسة) خیار التجدید (على سبیل المثال ، تغییر في استراتیجیة العمل).

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
م فیما عدا تطبیق المعاییر الجدیدة التي تدخل حیز ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 (أ)).   ٤نظر اإلیضاح م (ا۲۰۱۹ینایر  ۱التنفیذ في 
 

 عقود اإلیجار
 

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على عقد إیجار. إن العقد ھو عقد إیجار أو یتضمن عقد إیجار 
 إذا كان العقد یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معین.

 
 :الموجودات بحق االستخدام

تثبت الشركة موجودات حق استخدام ومطلوبات اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل األساسي 
حق االستخدام مبدئیًا بالتكلفة، ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، ویتم  لالستخدام). یتم قیاس أصل

ار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على القیاس األولي لمطلوبات تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات اإلیج
اإلیجار المعدلة ألیة مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء، وأي تكالیف مباشرة أولیة متحملة وتقدیر للتكالیف التي 

س ر لموجودات حق االستخدام على نفسیتم تفكیكھا، ناقًصا أي حافز إیجاري تم استالمھ. یتم تحدید العمر اإلنتاجي المقد
 األساس الخاص بالممتلكات والمعدات.

 
یتم قیاس مطلوبات اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین إجراؤھا على مدى مدة عقد اإلیجار، 

عادة اإلیجار غیر متوفر). یتم إ مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة (إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد
قیاس مطلوبات اإلیجار عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل، إذا 
كان ھناك تغییر في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا غیرت الشركة تقدیرھا ما إذا 

انت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. یتم تعدیل أي إعادة قیاس في مطلوبات اإلیجار مقابل القیمة الدفتریة ك
 ألصل حق االستخدام أو تحمیلھا على الربح أو الخسارة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي الصلة تساوي صفراً.

 
 یجار منخفضة القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل وموجودات عقود اإل

 
اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدة إیجارھا 

شھًرا أو أقل وإیجارات الموجودات منخفضة القیمة. تثبت الشركة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار ھذه  ۱۲
 ط الثابت على مدى مدة اإلیجار.كمصروف على أساس القس
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۰ 

 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات التعدیالت .٤
 
 من قبل المجموعة: المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة )أ
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

"عقود اإلیجار" وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر  ۱۷محل معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
"عقود  ۱٥"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات السابقة  ٤الدولیة للتقریر المالي 

القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت جوھر "تقییم ۲۷السابقة  التفسیرات لجنة سیر الحوافز"، وتف -التشغیلياإلیجار 
اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود اإلیجار ویطلب من المستأجرین المحاسبة على 

لنموذج المحاسبة على عقود اإلیجار التمویلي بموجب معیار جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج مركز مالي واحد مماثل 
 .۱۷المحاسبة الدولي 

 
بشكل جوھري بموجب معیار المحاسبة  ۱٦لم تتغیر طریقة محاسبة المساھمین بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  

یلي أو تمویلي باستخدام مبادئ . سیستمر المؤِجرون في تصنیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود إیجار تشغ۱۷الدولي 
أي تأثیر على عقود اإلیجار عند  ۱٦. لذلك، لم یكن للمعیار الدولي للتقریر المالي ۱۷مماثلة كما في معیار المحاسبة الدولي 
 كون المجموعة تمثل الطرف المؤِجر.

 
رجعي المعدل في التطبیق مع التطبیق باستخدام طریقة األثر ال ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

م. بموجب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي لتطبیق المعیار ۲۰۱۹ینایر  ۱المبدئي في 
المعترف بھ في تاریخ التطبیق األولي. اختارت المجموعة استخدام وسیلة التحول العملیة التي تسمح بتطبیق المعیار فقط 

وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة  ۱۷العقود التي تم تحدیدھا سابقًا كعقود إیجار تطبق معیار المحاسبة الدولي على 
في تاریخ التطبیق األولي. اختارت المجموعة أیًضا استخدام إعفاءات اإلثبات لعقود اإلیجار التي،  ٤للتقریر المالي للمعیار 

ھًرا أو أقل وال تحتوي على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار ش ۱۲في تاریخ البدء، متبقي فیھا 
 التي یكون فیھا األصل األساسي ذو قیمة منخفضة ("األصول منخفضة القیمة").

 
 تسویة مطلوبات عقود اإلیجار

 
ملیون  ۱۳۳ وعقود إیجار بمبلغفي تاریخ التطبیق المبدئي، قامت الشركة بإثبات أصل حق استخدام ومطلوبات االستخدام 

 .٪٤٫۲۰ المرجح المطبق ھومعدل المتوسط  .لایر سعودي
 

 .م۲۰۱۹ ینایر ۱ یمثل الجدول التالي تسویة اإلیجار كما في
 

 
باأللف  المبالغ

 لایر سعودي
 ۱٥٤٬٤۷۱ الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار

  :استثناءات اإلثبات
 (٥۰۷) عقود إیجار قصیرة األجل

 (۲۰٬٤٤۳) تأثیر الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي
 ۱۳۳٬٥۲۱ 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۱ 

 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة (تابع) .٤
 
 (تابع) من قبل المجموعة المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة )أ

 
 " (تابع)اإلیجار"عقود  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 األدنى لمدفوعات اإلیجارالحد 

 
 :م۲۰۱۹ مارس ۳۱ فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلي اعتباًرا من

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱ 

الحد األدنى  
 لدفعات اإلیجار

القیمة الحالیة للحد 
األدنى لمدفوعات 

 اإلیجار
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ألف لایر سعودي)( (ألف لایر سعودي) 
   

 ۳۱٬۷۲۰ ۳٦٬۷۸۳ خالل سنة واحدة
 ٦۰٬٤۳۸ ٦۹٬٥۰٤ سنتان إلى خمس سنوات
 ۳٦٬۰٤۱ ۳۹٬۹٦٤ أكثر من خمس سنوات

 ۱۲۸٬۱۹۹ ۱٤٦٬۲٥۱ إجمالي الحد األدنى لدفعات اإلیجار
 - )۱۸٬۰٥۲( یخصم: أعباء تمویلیة

 ۱۲۸٬۱۹۹ ۱۲۸٬۱۹۹ القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 
 

 والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعدالمعاییر  )ب
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكناً، عندما تصبح ساریة المفعول لمجموعةتعتزم ا .المختصرة

 
 

 المعیار / التفسیر
 

 الوصف
ساري اعتباًرا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة  إطار المفاھیم

 للتقریر المالي
 م۲۰۲۰ ینایر ۱

المعیار الدولي 
 ۳ للتقریر المالي

تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
 (۳ المالي

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

معیار المحاسبة 
ومعیار  ۱ الدولي

 ۸ المحاسبة الدولي

تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على المعیار الدولي 
 (۸ الدوليومعیار المحاسبة  ۱ للتقریر المالي

 م۲۰۲۰ ینایر ۱

المعیار الدولي 
 ۱۷ للتقریر المالي

 م۲۰۲۱ ینایر ۱ عقود تأمین

المعیار الدولي 
 ۱۰ للتقریر المالي

ومعیار المحاسبة 
 ۲۸ الدولي

بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 (۲۸ ومعیار المحاسبة الدولي ۱۰ المالي

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى أجل 

 غیر مسمى

 
تقوم المجموعة بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على قوائمھا المالیة عند التطبیق، حیثما ینطبق 

 ذلك.
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۱۲ 

 

 اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات .٥
 
فترة الثالثة أشھر  

 ۳۱المنتھیة في 
 م۲۰۱۹مارس 

فترة الثالثة أشھر 
 ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۸مارس 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 

   إیرادات
 ۲۲۱٬۲۲٦ ۲٦٦٬۸۳٤ بیع عقارات

 ٥۹٬٥٤٥ ۷۸٬۸۷٥ أخرى
 ۳٤٥٬۷۰۹ ۲۸۰٬۷۷۱ 
   

   تكلفة اإلیرادات
 ۸۰٬٥۷٥ ۱۰۷٬۷۸۸ تكلفة عقارات

 ۱۰۷٬٥۳۳ ۹۹٬٥٥۷ أخرى
 ۲۰۷٬۳٤٥ ۱۸۸٬۱۰۸ 
   

 
 الدخل اآلخر .٦
 

 تتكون اإلیرادات األخرى بشكل رئیسي مما یلي:
 

أبرمت المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع طرفین خارجیین لتطویر وتمویل وتشغیل معھد أكادیمي تعلیمي في مدینة  )۱
فإن صافي خسارة التشغیل للدورة الحیاتیة للمعھد یجب تمویلھا الملك عبد هللا االقتصادیة. وفقاً لشروط االتفاقیة، 

ملیون دوالر أمریكي. ونتیجة لذلك، تم سداد صافي الخسارة  ٥۸٫٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 
ملیون لایر سعودي) متكبدة  ۱۰٫٥م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹٫۲التشغیلیة للمعھد المذكور والبالغة 

 خالل الفترة والمحاسبة على الخسارة كإیرادات أخرى وفقاً لذلك.
 

م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۱٫۰٦بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ   )۲
 ملیون لایر سعودي). ۱۰٫۲

 
 ۲٦٫۱ما نتج عنھ ربح بلغ خالل الفترة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة م )۳

 ). ملیون  ۲ م:۲۰۱۸مارس  ۳۱( ملیون لایر سعودي
 

 ملیون لایر سعودي). ۷٫۱م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۰٦لم یعد مطلوبًا عكس المستحقات، بقیمة   )٤
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 (باللایر السعودي)

 

 
۱۳ 

 

 ربحیة السھم .۷
 

م على حملة األسھم العادیة في الشركة األ لفترة العائد إلىلربح صافي الیتم احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق قسمة 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل الفترة.

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

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

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

 
 یتم احتساب ربحیة السھم على النحو التالي:

 

فترة الثالثة أشھر 
 ۳۱المنتھیة في 

 م۲۰۱۹مارس 

فترة الثالثة أشھر 
 ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۸مارس 
(باأللف لایر  

 سعودي)
(باأللف لایر 

 سعودي)
   

, لایر ۰۰۰(  العائد لحملة األسھم العادیة في الشركة األم الربحصافي 
 ۳٬۱۲٥ ۱۳٬۳٤٥ سعودي)

   
 ۸٥۰٬۰۰۰ ۸٥۰٬۰۰۰ ,)۰۰۰( المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

   
 ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۱٦ والمخفضةاألساسیة  -ربحیة السھم (باللایر السعودي) 

   
 الممتلكات والمعدات .۸
  

م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬٥۰۹تتضمن الممتلكات والمعدات بصفة أساسیة موجودات بنیة تحتیة بمبلغ 
م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬۷۸۰ملیون لایر سعودي) وأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ  ۲٬٥۳۹
 فما یتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة الملك عبد هللا إنشائیةملیون لایر سعودي)، والذي یمثل تكالیف  ۱٬۷٥۹

م، بلغت اإلضافة في األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ۲۰۱۹مارس  ۳۱االقتصادیة. خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي).   ٦۱۸م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱٤٦

 
 العقارات االستثماریة .۹
  

م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬۸۲۳العقارات االستثماریة أراضي فضاء وتكالیف ذات صلة تبلغ تشمل 
ملیون لایر سعودي)، والعقارات المكتملة والتي تحت اإلنشاء، بالصافي بعد االستھالك المتراكم واالنخفاض في  ۲٬۸٥۸

 ملیون لایر سعودي). ۲٬۳۰۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬۱٦٦القیمة، بمبلغ 
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۱٤ 

 

 االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۰
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

استثمار في شركة تطویر الموانئ ("بي دي سي") (انظر اإلیضاح (أ) 
 ۲٬۳۷٦٬۷۷٥ ۲٬۳۷۱٬۲۸٤ أدناه)

بیوتات بروجریسیف لالستثمار العقاري والتنمیة  استثمار في شركة
 ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰ ("بیوتات") (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

   
 ۲٬٤۱۷٬۰۷٤ ۲٬٤۲۲٬٥٦٥ 
 مشروع مشترك -استثمار في شركة تطویر الموانئ  أ)
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ۲٬٤۸۷٬٥۲۰ ۲٬٤۸۷٬٥۲۰ استثمار
 ۱۱۷٬٤۸۰ ۱۱۷٬٤۸۰ شراء أسھم من حملة أسھم آخرین

   
 ۲٬٦۰٥٬۰۰۰ ۲٬٦۰٥٬۰۰۰ 
   

   الحصة في نتائج شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:
 ۲٥٬٦۱٥ ٥۹٬٤۸۹ الرصید في بدایة الفترة / السنة

 ۲٦٬۱۳۰ ٤٬۲٦۲ الحصة من ربح الفترة / السنة، بعد خصم المحمل للزكاة
 ۷٬۷٤٤ )۹٬۷٥۳( الحصة في (الخسارة) / الربح الشامل اآلخر للفترة / السنة

   
 ٥۹٬٤۸۹ ٥۳٬۹۹۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة

   
 )۲۸۷٬۷۱٤( )۲۸۷٬۷۱٤( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض ودخل عمولة

   
 ۲٬۳۷٦٬۷۷٥ ۲٬۳۷۱٬۲۸٤ في المجموعة القیم الدفتریة لالستثمار

   
 

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. تم إثبات ھذه 

المالیة المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا الحقاً بالقیمة األدوات 
العادلة. حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقایضة في بدایتھا كتحوط للتدفق النقدي. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل 

لى قرض طویل األجل من سعر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض بالكامل. التدفقات النقدیة ألسعار الفائدة ع
تحتسب تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء 

 ل فوراً في قائمة الربح أو الخسارة لموحدة.الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل، بینما یتم إثبات أي جزء غیر فعا
 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦۰٫۱۳م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في 
عھا مملیون لایر سعودي) استناداً إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل  ٤۰٫٦۲م: ۲۰۱۸

شركة تطویر الموانئ. تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر 
ملیون لایر سعودي  ۹٫۷الموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ 

ودي) ضمن (الخسارة) / الربح الشامل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل لایر سع ۷٫۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(
 اآلخر الموحدة بصفتھ جزء من حصتھا.

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱٥ 

 

 (تابع) االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۰
 

ي الملكیة إلى الربح أو الخسارة فیتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق 
 الفترات التي یكون فیھا البند المتحوط لھ یؤثر على الربح أو الخسارة، في نفس بند البند المتحوط لھ المثبت.

 
 شركة زمیلة –استثمار في بیوتات  ب)

 
 منشأة جدیدة، بیوتات،م، دخلت الشركة في ترتیب مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس ۲۰۱٦خالل السنة 

 شركة ذات مسؤولیة محدودة 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 ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة  ٥٤إضافي بمبلغ 
ة بیوتات لم تبدأ عملیاتھا بعد فإن الحصة في نتائج شركة بیوتات ملیون لایر سعودي. وبما أن شرك ٥٤إلى بیوتات بمبلغ 

 للفترة / للسنة تعتبر غیر جوھریة للمجموعة.
 
 فیما یلي حركة االستثمار في شركة بیوتات خالل الفترة / السنة: 
 
 مارس ۳۱  

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  
    

 ۲۰۰ ۲۰۰  استثمار أولي
 ٥۳٬۷٥٥ ٥۳٬۷٥٥  استثمار إضافي

 )۸٬۱٦٥( (۸٬۱٦٥)  استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض
    
  ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰ 

 
 القروض ألجل .۱۱

 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   
   

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

 ۷٬۹۰۸٬۷٥۰ ۷٬۹۰۸٬۷٥۰ 
 (۸٥۷٬٥۰۰) )۹۳۲٬٥۰۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

   
 ۷٬۰٥۱٬۲٥۰ ٦٬۹۷٦٬۲٥۰ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

   
 ۱٥۰٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ األجل (انظر اإلیضاح (ج) أدناه)قروض قصیرة 

 ۸٥۷٬٥۰۰ ۹۳۲٬٥۰۰ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
   
 ۱٬۲۳۲٬٥۰۰ ۱٬۰۰۷٬٥۰۰ 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱٦ 

 

 القروض ألجل (تابع)    .۱۱
 
من وزارة المالیة لتطویر مدینة ملیون لایر سعودي  ٥٬۰۰۰م، استلمت الشركة األم قرضاً بمبلغ ۲۰۱۱خالل السنة  )(أ

-۷ملیون متراً مربعاً من أراضي فضاء (اإلیضاح  ۷-۲٤الملك عبد هللا االقتصادیة.  القرض مضمون مقابل رھن 
) ویترتب على القرض عمولة سنویة حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصالً لوزارة المالیة وقد منحت ۱

یونیو  ۱ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنویة اعتباراً من الوزارة الشركة مھلة مدتھا 
م. ولكن وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالیة خالل ۲۰۱٥

رض المبلغ األساسي للقم جدولة القرض بتمدید فترة اإلمھال إلى خمس سنوات إضافیة. وبالتالي فإن ۲۰۱٥سبتمبر 
 م مع عمولة مستحقة تُدفع سنویاً.۲۰۲۰مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط سنویة ابتداًء من یونیو 

 
ملیون لایر سعودي.  ۲٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٤خالل سنة  )(ب

ولة حسب األسعار التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عم
ملیون لایر  ۱٬٥۰۸٫۷٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬٥۰۸٫۷٥م مبلغ ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 

م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰سعودي). وفقاً لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتباراً من 
ملیون لایر سعودي ـ  ٥۳۲٫٥شھراً ـ بمبلغ  ۱۲م. تم تصنیف القسط المستحق خالل ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ى وحت

ً لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة  كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا
 ملیون لایر سعودي. ۲٫٥۰۰ملیون لایر سعودي، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ  ۳٫۰۰۲

 
ملیون لایر سعودي  ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥خالل السنة 

م ۲۰۱۹مارس  ۳۱ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما في 
ملیون لایر سعودي). وفقًا لشروط االتفاقیة، یستحق  ٥۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰۰مبلغ 

م. تم تصنیف ۲۰۲۳أبریل  ۲۰م وحتى ۲۰۱۹أكتوبر  ۲۰سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتباراً من 
ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل  ۱۲٥شھراً ـ بمبلغ  ۱۲القسط المستحق خالل 

ً لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ جزء من  ملیون لایر  ۱٫٥۰۰أرض فضاء ملكا
تم استكمالھ فعلیاً والجزء المتبقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضاً بسند ألمر بمبلغ  %٥٦سعودي منھا نسبة 

 ملیون لایر سعودي. ۱٫۲۰۰
 

ملیون لایر  ۱٫۰۰۰شركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ م، قامت ال۲۰۱٥م و۲۰۱٤خالل السنتین 
 ۳۱سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. بلغ الرصید القائم للقرض كما في 

ً لبنود ۹۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۰۰م مبلغ ۲۰۱۹مارس   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 
للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث یكون أصل القرض متاحاً  لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین

 ۲۷٥شھراً ـ بمبلغ  ۱۲للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. تم تصنیف القسط المستحق خالل 
ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات متداولة. إن تسھیالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكاً لمدینة 

تم استكمالھ فعلیاً  %٥۰ملیون لایر سعودي منھا  ۳٫۰۰۰لك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ الم
ملیون لایر سعودي لكل  ۱٬۲٥۰والجزء المتبقي قید التنفیذ. وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 

 منھا.
 

ملیون لایر سعودي،  ۲٥۰قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة م، استفادت الشركة من تسھیالت ۲۰۱۸خالل سنة  (ج)
ویترتب علیھا عمولة حسب األسعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تم تخفیض تسھیل 

ملیون لایر  ۲۰۰ملیون لایر سعودي خالل الفترة الحالیة وھو مضمون بسند أذني قدره  ۲۰۰القرض المذكور إلى 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥۰م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱دي. بلغ الرصید القائم للتسھیالت كما في سعو

 ملیون لایر سعودي). ۱٥۰م: ۲۰۱۸
 
ملیون لایر سعودي، مبلغ  ٥۰۰عالوة على ذلك، استخدمت الشركة، من التسھیالت قصیرة األجل الحالیة البالغة  

الحالیة بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسھیالت القرض ملیون لایر سعودي خالل الفترة  ۱٥۰
ملیون لایر سعودي (راجع  ۲٬٥۰۰المذكور عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي. ۱٥۰م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ب) أعاله). بلغ الرصید القائم للتسھیالت كما في 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۷ 

 

 نافع نھایة الخدمة للموظفینم .۱۲
 

 الوصف العام للخطة
 

ً لنظام العمل في المملكة العربیة  تدیر المجموعة برنامجاً معتمداً غیر ممول لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا
 السعودیة. فیما یلي الحركة في خطة منافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للفترة / السنة المنتھیة:

 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ٥۲٬۷٥۸ ٦٤٬۲۲۰ الرصید في بدایة الفترة / السنة
   

   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
 ۱۳٬۲٥۷ ٥٬٤۷٦ تكلفة الخدمة الحالیة

 ۱٬۸٥٦ ۷۳۷ تكلفة الفوائد
   
 ٦٬۲۱۳ ۱٥٬۱۱۳ 

   لمتضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة المختصرة
 )۱۸۳( - مكاسب إكتواریة

   
 )۳٬٤٦۸( (٦٬۱٦۰) منافع مدفوعة

   
 ٦٤٬۲۲۰ ٦٤٬۲۷۳ الرصید في نھایة الفترة / السنة

   
م. ولذلك، فإن ربح / ۲۰۱۹مارس  ۳۱في  لم یكن ھناك أي تغیر في االفتراضات االكتواریة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

 خسارة الفترة االكتواریة ھي صفر.
 

 االفتراضات االكتواریة
 

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

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

   
 ٪٤٫۳۸ ٪٤٫۳۸ معدل الخصم

 المستقبلي/المتوقعمعدل زیادة الرواتب 
 أول ثالث سنوات -
 ما بعد ذلك -

 
٥٪ 
٥٪ 

 
٥% 
٥%    

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

   
 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد

 
 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۸ 

 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة .۱۳
 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ۳۱۲٬۷۱٤ ۲۰٤٬۹٦۸ ذمم دائنة تجاریة
 ۲۰۰٬٤۸٤ ۲۱۱٬۲۳٤ مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 ۲۳٬۰٥۳ ۱۲٬۲۷۱ )۱٥مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ٤۹٬۸٤۷ ٥۰٬۰۰۹ مبالغ تبرعات ألغراض خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)

 ۱۲۲٬۷۳٤ ۱۲٦٬۲۸٤ دفعات مقدمة من عمالء
 ۱۰۳٬٦۲٥ ۱۳۳٬۷۷۸ و ذمم دائنة اخرى مصروفات مستحقة

 ۱۱۷٬٦۲۰ ۱٤۲٬٤٤٤ تكالیف عقود مستحقة الدفع
 ۱٥٥٬۱۷۰ ۲۰۱٬۸۰۸ أعباء تمویل مستحقة

 ۲٬۸۱٦ ۳٬۱۹۷ برنامج تملك منزل -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 
    ۱٬۰۸٥٬۹۹۳ ۱٬۰۸۸٬۰٦۳ 
   

التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساھمین المؤسسین في رأس المال (قبل الطرح  م۲۰۰٦قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 
األولي في االكتتاب العام) والتي تم إیداعھا في ودائع ثابتة محتفظ بھا لدى بنك قبل أن یتم إیداع المبالغ في برنامج ودائع 

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

 الزكاة .۱٤
 

 المحمل للفترة / السنة
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ٦٦٬۰۰۰ ۱۲٬٥۰۰ المحمل للفترة / السنة
   

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

 الحركة في المخصص
 

 فیما یلي بیان للحركة في مخصص الزكاة:
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ۱٥۳٬۰۸٦ ۱٥٦٬۸٤۳ في بدایة الفترة / السنة
 ٦٦٬۰۰۰ ۱۲٬٥۰۰ المحمل للفترة / السنة

 )٦۲٬۲٤۳( - المدفوع خالل الفترة/السنة
   

 ۱٥٦٬۸٤۳ ۱٦۹٬۳٤۳ الفترة / السنةفي نھایة 
   



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۹ 

 

 ذات العالقة إفصاحات األطراف .۱٥
 

ً  تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو یتم تنفیذ المعامالت مع  .نفوذاً جوھریا
، فیما یلي المعامالت الجوھریة مع الجھات ذات ۱۰ إضافةً إلى اإلیضاح .علیھا بین الجھاتالجھات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادیة بشروط مماثلة لتلك الشروط المتفق 

 :العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بھا
 
 طبیعة المعامالت طرف ذو عالقة 

 مبلغ المعامالت
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 
 الرصید كما في

مارس  ۳۱   
 م۲۰۱۹

مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

(ألف لایر    
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ۱۰٬۱۸۲ ٦٬۱٥٦ ۸٥۸ ۱٬۲۲۰ إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة شركات شقیقة 
 - - - ۲٬٥٦٦ بیع عقارات  
 ۲۰۳ ۲۱۱ ۱۱ ٥٤ بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة كبار موظفي اإلدارة 
       
 ٤٬٦٦۸ ۲۲٥ - ۳۱ بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة مجلس اإلدارة 
       
 ۱٥٬۰٥۳ ٦٬٥۹۲     اإلجمالي 

      مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 )۲٬۷۰۸( )۲٬۷۰۸( - - مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة شركات شقیقة 
 )۳۰٥( )۳۰٥( ۱٬۳۷۰ ۱۰۳ خدمات مقدمة إلى المجموعة  

 )۷٬۹٦٥( )۷٬۹۷٥( - - دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
 - - ۱٤٥ ۱۰ مدفوعات مقدماً لشراء كابالت  
 )۷٬۸۷٥( - ٦٬٤۹۳ ٥٬۰۳۷ مكافآت كبار موظفي اإلدارة 
 - )۱۲( - - مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       
 )٤٬۲۰۰( )۱٬۰٥۰( ۱٬۰٥۰ ۱٬۰٥۰ مكافآت وبدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 - )۲۲۱( - - مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       
 )۲۳٬۰٥۳( )۱۲٬۲۷۱(    اإلجمالي 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 
۲۰ 

 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع)  .۱٥

 
 المجموعةتعویضات كبار موظفي إدارة 

 
 مارس ۳۱  

 م۲۰۱۹
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۸
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  
    

 ٤٬۱۷۷ ۲٬۹۸٤  منافع موظفین قصیرة األجل
 ٥۳ ۹۰  منافع غیر نقدیة

 ۷۹۳ ٥٥۲  منافع ما بعد التوظیف
 - ۱٬٤۱۱  مكافأة إنھاء الخدمة

 ۱٬٤۷۰ -  منافع طویلة األجل أخرى
  ٥٬۰۳۷ ٦٬٤۹۳ 
    

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۱٦
 

م ۲۰۱۹مارس  ۳۱في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في  ۱۱و  ۱۰باإلضافة إلى اإلفصاحات المبین في اإلیضاحین 
 كما یلي:

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

 ملیون لایر سعودي). ۱٬۲۷۱م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬۱۷۲القادمة بمبلغ 
 

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

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

أصدرت الھیئة الربط الزكوي  .م۲۰۱۲ أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة )ج(
وقد  .ملیون لایر سعودي ٤٫٦ زكویة بمبلغم حیث طالبت بموجبھا بفروقات ۲۰۱٥ م إلى۲۰۱۳ للسنوات من

عالوة على ذلك، قدمت شركة تطویر  .اعترضت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة على ربط الھیئة
 .الزكاة اتم وحصلت على شھاد۲۰۱۷ المناطق الصناعیة المحدودة اإلقرار الزكوي حتى سنة

 
 

ملیون لایر سعودي باإلضافة  ۱،۳٥۰نك تجاري ، محدود بـ لبسندات اذن  شركات إلى جانب قدمت الشركة ضمان  )د(
أمین بتتطویر الموانئ ، للسماح لشركة  شركة تطویر الموانئإلى أي أرباح من المرابحة مستحقة الدفع من قبل 

، فإن  وة على ذلك. عالجزئیا المیناءتكالیف بناء تسھیالت مرابحة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة لتمویل 
 .شركة تطویر الموانئمضمون أیًضا برھن أسھم الشركة في  مذكورالقرض ال

 
ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى أي أرباح  ۱۱۲٫٥ المحدد بمبلغقدمت الشركة ضمانًا تجاریًا لبنك تجاري ،  )ه(

ابحة للسلع ربتأمین تسھیالت م تطویر الموانئ لشركة ، للسماح تطویر الموانئ مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱. خالل السنة المنتھیة في لایر سعودي ملیون ۱۸۰، بحد أقصى  متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة

ت رأس ملیون لایر سعودي لتمویل متطلبا ۱٥۰البالغة  من تسھیالت المرابحة طویر الموانئ، استفادت شركة ت
ون لایر سعودي ، باإلضافة إلى ملی ۷٥، قدمت الشركة أیًضا سندات إذنیة بقیمة  مالھ صلة بذلكالمال العامل. في 

ملیون لایر  ۱۸۰لى إ التسھیالت المذكورة. تم تعزیز شركة تطویر الموانئأرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل 
  .م۲۰۱۸م سعودي خالل عا
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 
۲۱ 

 

 
 المعلومات القطاعیة .۱۷

 
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

اعیة، التطویر الصن وأنشطةألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالثة قطاعات رئیسیة وھي: األنشطة السكنیة، 
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  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

الثالثة أشھر لفترة 
 :المنتھیة

     

      
      م۲۰۱۹مارس  ۳۱

 ۳٤٥٬۷۰۹ ۱۷٬۸۱۳ ۲۳٬۷۰۷ ٦۸٬۳۹٦ ۲۳٥٬۷۹۳ إیرادات
      

      النتائج
ربح / (خسارة) تشغیلیة 

 )۱۳٬۳۰٤( (۱۳٦٬۱٤۷) (۲۰٬۱۰۱) ٤۹٬۲۷۹ ۹۳٬٦٦٥ للفترة
      

إیرادات أخرى غیر 
 موزعة

    ۳۹٬۱٤۹ 

      
 ۲٥٬۸٤٥     الزكاةالدخل قبل 

      
      م۲۰۱۸مارس  ۳۱

 ۲۸۰٬۷۷۱ ۱۷٬۲۸۳ ۱۳٬۹٤۰ ۹۳٬۲۱۲ ۱٥٦٬۳۳٦ إیرادات
      

      النتائج
ربح / (خسارة) تشغیلیة 

 للفترة
۲۸٬۰۰۷ ٦٥٬۱۱۰ )۱٦٬۲۲٥( )۹۸٬۹۳۱( )۲۲٬۰۳۹( 

      
دخل / (مصروفات) أخرى 

 غیر مخصصة
    ۳۸٬٥٦۸ 

      
 ۱٦٬٥۲۹     الزكاةالدخل قبل 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 
۲۲ 

 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۱۸

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

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

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

 وغیر المالیة.
  

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

 یلي:
 
 سواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األ۱المستوى  •

 
: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، ۲المستوى  •

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

طلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر : المدخالت للموجودات أو الم۳المستوى  •
 القابلة للمالحظة).

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

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

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

قیمھا م، یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بما یعادل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في 
في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. لم یتم تطبیق أي مدخالت ھامة في تقییم الذمم  ۲الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱المدینة التجاریة كما في 
 

 م، لم تكن ھناك حركات بین المستویات.۲۰۱۹مارس  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
 

 الموافقة على القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدارتاریخ  .۱۹
 

رمضان  ۳تم الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 . م۲۰۱۹مایو  ۸ھـ الموافق ۱٤٤۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


