تعميم المساهمني
شركة إعمار المدينة االقتصادية
شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  609الصادر بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،وبموجب
السجل التجاري األولي رقم  4030164269وتاريخ 1427/09/08هـ (الموافق 2006/09/26م) الصادر بمدينة جدة في المملكة العربية
السعودية (ويشارإليها فيما يلي بـ «المملكة») والمعدل بالسجل التجاري رقم  4602005884وتاريخ 1436/03/06هـ (الموافق 2014/12/28م)
الصادربمدينة رابغ في المملكة.
ً
ً
ً
ً
ً
إصدار شركة إعمار المدينة االقتصادية (ويشار إليها فيما يلي بـ«الشركة») مائتين وثالثة وثمانين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين ( )283,333,334سهما عاديا جديدا (ويشار إليهم فيما يلي بـ«األسهم
الجديدة») بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم العادي الواحد لصالح صندوق االستثمارات العامة (ويشار إليه فيما يلي بـ«الصندوق») مقابل تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة للصندوق (بصفته
ً
ً
ً
ً
الدائن) وقدره مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثون مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعون ( )2,833,333,340رياال سعوديا (ويشار إليه فيما يلي بـ«الدين») إلى أسهم عادية في الشركة (ويشار إليها فيما يلي بـ«عملية
ُ
تحويل الدين») حيث سيصبح الصندوق الدائن بعد حوالة جزء من القرض الذي في ذمة الشركة لوزارة المالية (ويشار إليه فيما يلي بـ«قرض وزارة المالية») بنفس مبلغ الدين بموجب اتفاقية حوالة جزئية أبرمت بين وزارة
المالية والصندوق بتاريخ 1442/08/07هـ (الموافق 2021/03/20م) (ويشار إليها فيما يلي بـ«اتفاقية حوالة القرض») والتي سيتم بموجبها حوالة مبلغ الدين الذي في ذمة الشركة من صالح وزارة المالية لصالح الصندوق
ً
تلقائيا بالتزامن مع تاريخ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية تحويل الدين (ويشار إليه فيما يلي بـ «تاريخ النفاذ») وبعد تحويل جزء من قرض وزارة المالية للصندوق في تاريخ النفاذ ،سيكون
الصندوق هو الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدارجميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق (ولمزيد من التفاصيل عن عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 3عملية تحويل الدين ألسهم من خالل
زيادة رأس المال» من هذا التعميم ،وللمزيد من التفاصيل حول حوالة القرض من وزارة المالية إلى الصندوق ،يرجى مراجعة القسم2-6 «تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم) ،مما سيترتب عليه زيادة
ً
ً
ً
ً
ً
رأس مال الشركة من ثمان مليارات وخمسمائة مليون ( )8,500,000,000ريال سعودي إلى أحد عشرمليارا وثالثمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )11,333,333,340رياال سعوديا ،وزيادة
ً
ً
ً
ً
عادي إلى مليارومئة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين ( )1,133,333,334سهما عاديا ،وتبلغ نسبة الزيادة ثالثة
سهم
عدد األسهم العادية من ثمانمائة وخمسين مليون (ٍ )850,000,000
ٍ
وثالثون بالمائة ( )%33من رأس مال الشركة قبل الزيادة وخمسة وعشرون بالمائة ( )٪25من رأس مال الشركة بعد الزيادة وسيتم إصدار جميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق؛ أي أن الصندوق سيمتلك خمسة وعشرين
بالمائة ( )٪25من رأس مال الشركة بعد الزيادة .وقد تم تحديد سعر اإلصدار ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة (ويشار إليه فيما يلي بـ«سعر اإلصدار») (ولمزيد من التفاصيل حول سعر اإلصدار ،يرجى مراجعة القسم
« 4-3تقييم الدين واألسهم الجديدة» من هذا التعميم) .وتتمتع األسهم الجديدة بكافة الحقوق الخاصة باألسهم الحالية بما في ذلك حقوق التصويت ،والحقوق في حصص األرباح ،وإعادة الشراء أو الحقوق في فائض األصول
عند التصفية أو الحل أو غيرذلك ،وغيرها من الحقوق األخرى.
ً
سهم عادي  ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمان مليارات وخمسمائة مليون ( )8,500,000,000ريال سعودي مقسما إلى ثمانمائة وخمسين مليون (ٍ )850,000,000
سعودية للسهم الواحد (ويشارإليها فيما يلي بـ«األسهم») ،وجميعها أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (ويشارإليها فيما يلي بـ«السوق المالية» أو «تداول»).
وقد أو�صى مجلس إدارة الشركة (ويشارإليه فيما يلي بـ«المجلس» أو «مجلس اإلدارة») في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/09/23هـ (الموافق 2021/05/05م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصداراألسهم الجديدة بقيمة
ً
ً
ً
ً
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وسيتم منح األسهم الجديدة التي تبلغ قيمتها مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340رياال سعوديا
للصندوق ،كما هو موضح في القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم ،مقابل تسوية جزء من قرض وزارة المالية ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة
غيرالعادية للشركة (ولمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم« 3عملية تحويل الدين ألسهم من خالل زيادة رأس المال» من هذا التعميم).
وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة (ويشارإليها فيما يلي بـ«الهيئة») على نشرهذا التعميم ،ستقوم الشركة بدعوة المساهمين (كما تم تعريفهم في القسم« 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في
هذا التعميم» من هذا التعميم) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول األعمال التالي )1( :التصويت (إما بالموافقة أو الرفض) على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين ،و( )2تفويض أعضاء
مجلس إدارة الشركة التخاذ كافة اإلجراءات المالية والنظامية وغيرها من اإلجراءات المتعلقة بإتمام عملية تحويل الدين بما في ذلك التوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بعملية تحويل الدين ،و( )3التصويت (إما
بالموافقة أو الرفض) على ما يلي( :أ) إقرار اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين (كما تم تعريفها في القسم « 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا التعميم» من هذا التعميم) المبرمة بين الشركة والصندوق و كبار
ً
المساهمين ،و(ب) إصدار األسهم الجديدة في الشركة ومنحها للصندوق وفقا ألحكام وشروط اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين (ولمزيد من التفاصيل عن اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل
مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم) ،و(ج) تعديل النظام األسا�سي للشركة ليتفق مع عملية تحويل الدين.
تهدف هذه الزيادة في رأس مال الشركة إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني بما يوفرقدرأكبرمن المالءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية ،وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو(ولمزيد من
التفاصيل حول أسباب عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 1-3أسباب عملية تحويل الدين واآلثارالمترتبة على الشركة» من هذا التعميم والقسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم).
أبرمت الشركة وعدد من كبار مساهميها اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة) يتم بموجبها زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة
في الشركة .وتكون القيمة االسمية لتلك األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وسيتم منح الصندوق كامل األسهم الجديدة مقابل تسوية جزء من قرض وزارة المالية الذي في ذمة الشركة (والذي ستتم
ً
ً
علما بأنه تم تحديد سعراإلصدار ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة .ويكون
حوالته من وزارة المالية إلى الصندوق تلقائيا بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية تحويل الدين)،
إتمام عملية تحويل الدين وتخصيص األسهم الجديدة للصندوق بموجب أحكام هذه االتفاقية بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بذلك الجزء من قرض وزارة المالية ،بما يشمل حماية الشركة
بموجب تلك االتفاقية من أي مطالبات مستقبلية متعلقة بذلك الجزء من قرض وزارة المالية (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين»
من هذا التعميم).
ال تنطوي عملية تحويل الدين على تعامالت مع أطراف ذوي عالقة.
ال يملك أي من الصندوق أو وزارة المالية كما في تاريخ هذا التعميم أي أسهم في رأس مال الشركة ،وستبلغ نسبة ملكية الصندوق بعد عملية تحويل الدين ( )%25من رأس مال الشركة ،ولن تملك وزارة المالية أي أسهم في رأس
مال الشركة بعد عملية تحويل الدين .وسيتم إصدار األسهم الجديدة لصالح الصندوق بقيمة الدين واحتساب عدد األسهم الجديدة المصدرة ً
بناء على سعر اإلصدار المتفق عليه بين الشركة والصندوق ،والذي تم تحديده
ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة وكما هو موضح في القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم .وبعد تحويل جزء من قرض وزارة المالية للصندوق في تاريخ النفاذ ،سيكون الصندوق هو
الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدارجميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق.
وقد تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األوراق المالية و إلى السوق المالية إلدراج األوراق المالية .ويقرأعضاء مجلس إدارة الشركة أنه تم استيفاء كافة المتطلبات النظامية الالزمة لغرض عملية تحويل الدين .وبخالف
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على القرارالخاص بعملية تحويل الدين ،فقد تم الحصول على جميع الموافقات ذات العالقة بعملية تحويل الدين من الهيئة والسوق المالية .ينبغي قراءة هذا التعميم بالكامل ودراسة البند
الوارد تحت عنوان «إشعارمهم» في الصفحة (أ) و القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذا التعميم على وجه التحديد بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غيرالعادية بالموافقة أو عدم الموافقة على عملية تحويل الدين.

المستشار المالي

ُ
يحتوي هذا التعميم على معلومات قدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشارإليها بـ«الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات
قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( )24مجتمعين
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل
ُ
ُ
الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما
جزء منه .وفي حال تعذرفهم محتويات
أي
على
االعتماد
عن
أو
التعميم
صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا
ٍ
هذا التعميم ،يجب استشارة مستشارمالي مرخص له.
ً
كذلكُ ،يؤكد جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أنهم قاموا ببذل العناية الالزمة كما يرونها مناسبة في ظل الظروف ،وأن عملية تحويل الدين
تصب في مصالح الشركة ومساهميها.
صدرهذا التعميم بتاريخ  22ذو الحجة 1442هـ (الموافق  ١أغسطس 2021م).

إشعار مهم
أعدت الشركة هذا التعميم لتقديم معلومات لمساهميها (ويشار إليهم فيما يلي بـ«المساهمون») ليتمكنوا من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند
ً
التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين ،وذلك من خالل إصدارمائتين وثالثة وثمانين مليونا وثالثمائة
ً
ً
ً
ً
وثالثة وثالثين ألفاوثالثمائة وأربعة وثالثين ( )283,333,334سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم العادي الواحد
لصالح الصندوق .وتم تحديد سعراإلصدارالمتفق عليه بين الشركة والصندوق ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.
وقد قامت الشركة بتقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة باإلضافة إلى تقديم طلب إلى السوق المالية إلدراج األسهم الجديدة.
يقدم هذا التعميم تفاصيل وافية عن المعلومات المتعلقة بعملية تحويل الدين .وستكون أصوات المساهمين المصوتين على عملية تحويل الدين في الجمعية
العامة غير العادية للشركة التي ستنعقد لهذا الغرض مبنية فقط على المعلومات التي يحتويها هذا التعميم والتي يمكن الحصول على نسخ إلكترونية منها
عبر زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.kaec.net( :أو موقع المستشار المالي )www.sfc.sa( :أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( :أو موقع
السوق المالية .)www.tadawul.com.sa( :وال يجوز اعتبار تقديم هذا التعميم أو أي معلومات شفهية أو خطية متعلقة بعملية تحويل الدين أو تفسيرها أو
االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنه وعد أو تأكيد أو إقراربشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

تخضع المعلومات المالية واإلحصائية التي يحتوي عليها هذا التعميم للتقريب ،وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد يظهر اختالف
بسيط في األرقام المذكورة في هذا التعميم مقارنة بتلك المذكورة في القوائم المالية.
للحصول على شرح لبعض المصطلحات واالختصارات الواردة في هذا التعميم ،يرجى مراجعة القسم « 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا
التعميم» من هذا التعميم.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

وقد تم إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل اإلدارة ً
بناء على المعايير المعمول
ً
بها ووفقا للمتطلبات الواردة في الملحق الثالث عشر ( )13من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة .وقد أصدر المحاسب
ً
القانوني تقرير التأكيد المعقول (وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد ( ))ISAE( 3420ارتباطات التأكيد إلعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية
التصورية ُ
المدرجة في نشرات اإلصدار ،كما هو معتمد في المملكة) على عملية إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر2020م .وقد تم تضمين المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م في الملحق
(ب) «ملحق ب  -المعلومات المالية التصورية الموحدة» من هذا التعميم.
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َ
وقد تم التعاقد مع المستشار المالي والمستشار القانوني
المذكورين في الصفحة (ج) للمساعدة في استكمال األعمال الالزمة إلتمام عملية تحويل الدين.
إن المعلومات التي تضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة سهمها يمكن أن تتأثر
ً
سلبا نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم أو العوامل االقتصادية أو السياسية أو غيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة (ولمزيد
من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم « ٢عوامل المخاطرة» من هذا التعميم) .وال يجوز اعتبارتقديم هذا التعميم أو أي معلومات شفهية أو خطية متعلقة
بعملية تحويل الدين أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنها وعد أو تأكيد أو إقراربشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ً
َ
المستشارين َ
اآلخرين بالتصويت لصالح عملية تحويل الدين.
وال ُيعد هذا التعميم توصية من جانب المستشارالمالي أو
ً
ال تنوي الشركة اتخاذ أي إجراء لتسجيل هذا التعميم أو األسهم الجديدة المقترح إصدارها في أي دولة أخرى سوى المملكةُ .ويحظر صراحة توزيع هذا
التعميم في أي دولة أخرى غير المملكة ،ويتعين على جميع مستلمي هذا التعميم االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بهذا التعميم وإصدار األسهم
الجديدة ومراعاة التقيد بها .وقد تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى تداول إلدراج األسهم الجديدة بموجب هذا التعميم ،على أن
يخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على زيادة رأس مالها عن طريق عملية تحويل الدين كما هو مبين في هذا التعميم.
ً
وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج ،ستقوم الشركة بتقديم تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة في حال علمت
الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشرتعميم المساهمين وقبل انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية بما يلي( :أ) وجود تغييرمهم في أي أمور جوهرية واردة في هذا
التعميم ،أو (ب) ظهور مسائل إضافية مهمة كان يجب تضمينها في هذا التعميم .ال تنوي الشركة تحديث أو مراجعة أي معلومات واردة في هذا التعميم في غير
ً
الحاالت المذكورة أعاله ،سواء كانت نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غيرذلك.
ُ
أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م (ويشارإليها فيما يلي بـ«القوائم المالية لعام 2018م») والقوائم
المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م (ويشار إليها فيما يلي بـ«القوائم المالية لعام 2019م») والقوائم المالية
ً
الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م (ويشار إليها فيما يلي بـ «القوائم المالية لعام 2020م») ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،وتم تدقيقها من قبل شركة كي
بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (ويشار إليهم فيما يلي بـ «المحاسب القانوني») .وقد تم تضمين القوائم المالية لألعوام 2018م
و2019م و2020م في الملحق (أ) «ملحق أ  -القوائم المالية الموحدة وتقريرالمحاسب القانوني» من هذا التعميم.

دليل الرشكة
عنوان الشركة
شركة إعمارالمدينة االقتصادية
البيلسان ،وحدة رقم  ،1شارع جمان
مدينة الملك عبدالله االقتصادية 2522-23964
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 125106872 :
فاكس+966 125106903 :
البريد اإللكترونيSHA@kaec.net :
الموقع اإللكترونيwww.kaec.net :

ممثلي الشركة لدى الهيئة
االسم :محمد نبيل محمد حسن حفني
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االسم :أحمد يوسف محمد سعيد بشناق

المنصب :عضو مجلس إدارة

المنصب :العضو المنتدب

البيلسان ،وحدة رقم  ،1شارع جمان

البيلسان ،وحدة رقم  ،1شارع جمان

مدينة الملك عبدالله االقتصادية 2522-23964

مدينة الملك عبدالله االقتصادية 2522-23964

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 12 6778880 :

هاتف+966 12 5106688 :

فاكس+966 12 5106900 :

فاكس+966 12 5106900 :

البريد اإللكترونيSHA@kaec.net :

البريد اإللكترونيSHA@kaec.net :

الموقع اإللكترونيwww.kaec.net :

الموقع اإللكترونيwww.kaec.net :

السوق المالية
تداول السعودية (تداول)
طريق الملك فهد ،العليا 6798
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ص.ب 60612
الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 920001919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
البريد اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
الموقع اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

المستشارون
المستشارالمالي
شركة السعودي الفرن�سي كابيتال
طريق الملك فهد
ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112826666 :
فاكس+966 112826823 :
البريد اإللكترونيinfo@fransicapital.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.sa :

المستشارالقانوني
مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد
أبراج تطوير ،البرج األول ،الدور السابع
ص.ب 17411 .الرياض11474 ،

فاكس+966 112072577 :
البريد اإللكترونيinfo@alsudairilaw.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alsudairilaw.com.sa :

المحاسب القانوني
شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
برج كي بي إم جي

المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 8748500 :
الفاكس+966 )11( 8748600 :
البريد اإللكترونيaalfozan@kpmg.com :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :

تنويه :قدم كل من المستشارالمالي والمستشارالقانوني والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعاله موافقاتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم
وعلى تضمين إفاداتهم في هذا التعميم بالشكل والمضمون الواردين فيها ،ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم .كما ال يمتلك
ً
المستشار المالي والمستشار القانوني والمحاسب القانوني أو أيا من موظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) واألقارب
التابعين ألي من هؤالء الموظفين أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركاتها التابعة بما قد يؤثرعلى استقاللهم كما في تاريخ هذا التعميم.
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طريق صالح الدين – حي الملز
ص.ب 92876 .الرياض 11663
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المملكة العربية السعودية
هاتف+966 112072500 :

ملخص التعميم
اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

ملخص أنشطة الشركة
بموجب نظامها
األسا�سي

شركة إعمار المدينة االقتصادية ،شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  609الصادر بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق
2006/05/13م) ،وبموجب السجل التجاري األولي رقم  4030164269وتاريخ 1427/09/08هـ (الموافق 2006/09/26م) الصادر بمدينة جدة ،والمعدل
بالسجل التجاري رقم  4602005884وتاريخ 1436/03/06هـ (الموافق 2014/12/28م) الصادر بمدينة رابغ ،وقد تم إدراجها في السوق المالية بتاريخ
ً
1427/09/14هـ (الموافق 2006/10/07م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي ثمان مليارات وخمسمائة مليون ( )8,500,000,000ريال سعودي مقسما إلى ثمانمائة
سهم عادي ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
وخمسين مليون (ٍ )850,000,000
تعمل الشركة في مجال تطوير العقارات واألرا�ضي المستصلحة ،واألرا�ضي األخرى في المناطق االقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتباره استخدام مختلط أو
عمليات تطويرأخرى بما فيها البنى األساسية .كما تعمل الشركة في مجال ترويج وتسويق وبيع قطع األرا�ضي المملوكة للشركة بخدمات للتطويرأولتمليكها للغير
باإلضافة إلى إيجار األرا�ضي وعمليات التطوير للمباني والوحدات السكنية أو بناء المنشآت على األرا�ضي للغير وتطوير المناطق االقتصادية والموانئ البحرية
والشواطئ .وتقوم الشركة بإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وتمويل معاهد التدريب والمدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل ودور العرض
والمسارح وصاالت االحتفاالت ،وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموالت ومراكز التسوق والمنتجعات والحدائق المائية ومالعب األطفال والمرافق الترفيهية
بكافة أنواعها ،وإنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل محطات الطاقة والمياه وتحلية المياة والقنوات المائية وحفراآلباروإنشاء الطرق والمجاري والسيول واألمطار.
كما تقوم الشركة باستيراد جميع مواد البناء والمعدات وأعمدة اإلنارة والمولدات الخاصة بالطاقة وجميع معدات التشييد والبناء والمقاوالت وتنفيذ أعمال
المقاوالت واإلنشاءات والمشاريع بمختلف أنواعها بما في ذلك أعمال التشجير والبستنة ً
سواء الحكومية أو الخاصة والقيام بأعمال التسويق للغير والسمسرة
والوساطة في العقار.
كما تقوم الشركة بتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله االقتصادية على مساحة قدرها  168,182,977متر مربع بالقرب من ساحل البحر األحمر إلى الشمال
من مدينة جدة .ويتمحور مشروع مدينة الملك عبد الله االقتصادية حول إقامة مدينة متعددة األغراض تتألف من عدة مناطق رئيسة وهي :الميناء البحري،
والمنطقة الصناعية ،وحي األعمال المركزي ،والمنتجعات ،واألحياء السكنية.
يوضح الجدول التالي كبارالمساهمين في الشركة كما في تاريخ هذا التعميم ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد عملية تحويل الدين:
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قبل عملية تحويل الدين
المساهم
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كبارالمساهمين ونسب
ملكيتهم قبل وبعد
()1
عملية تحويل الدين

بعد عملية تحويل الدين

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

شركة دايم الحديثة إلدارة
العقارات

142,710,570

1,427,105,700

%16.78

142,710,570

1,427,105,700

%12.59

شركة ام اي رويال كابيتال
(ش.ذ.م.م).

80,000,000

800,000,000

%9.41

80,000,000

800,000,000

%7.06

شركة إعمارالشرق األوسط
(ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي استراتيجيك
انفستمنتس (ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي هولدينجز
(ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي بارتنرز (ش.ذ.م.م).

46,000,000

460,000,000

%5.41

46,000,000

460,000,000

%4.06

( )1ال توجد ملكية غيرمباشرة ألي من كبارالمساهمين

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية الجمهور والصندوق (بصفته الدائن في تاريخ النفاذ) في الشركة قبل وبعد عملية تحويل الدين:

قبل عملية تحويل الدين
نسبة ملكية الجمهور
والدائن قبل وبعد
عملية تحويل الدين

المساهم

بعد عملية تحويل الدين

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

الصندوق

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

283,333,334

2,833,333,340

%25.00

الجمهور

431,289,430

4,312,894,300

%50.74

431,289,430

4,312,894,300

%38.05

( )1األرقام تقريبة

رأس مال الشركة

ثمان مليارات وخمسمائة مليون ( )8,500,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
الشركة

ً
ً
ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000سهما عاديا مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم
الجديدة

ً
ً
ً
ً
ً
مائتان وثالثة وثمانون مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثون ( )283,333,334سهما عاديا جديدا.

نسبة األسهم الجديدة
من رأس مال الشركة

تمثل األسهم الجديدة ( )٪25من رأس مال الشركة بعد الزيادة.

سعراإلصدار
إجمالي قيمة اإلصدار

تم تحديد سعراإلصدار ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة والتي تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية.
ً
ً
ً
ً
ملياران وثمانمائة وثالثة وثالثون مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعون ( )2,833,333,340رياال سعوديا.

عملية تحويل الدين

زيادة رأس مال الشركة من خالل تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة للصندوق (بصفته الدائن في تاريخ النفاذ) بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل
ً
ً
ً
ً
ً
الدين ،وإصدار مائتين وثالثة وثمانين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفاوثالثمائة وأربعة وثالثين ( )283,333,334سهما عاديا جديدا للصندوق وذلك بسعر
اإلصدارالمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة وقدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،ليتم تسوية جزء من قرض وزارة المالية وقدره
ً
ً
ً
ً
مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليوناوثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340رياال سعوديا عبر منح الصندوق ملكية هذه األسهم
ً
الجديدة حيث ستتم حوالة جزء من قرض وزارة المالية إلى الصندوق تلقائيا بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية
تحويل الدين حيث سيكون الصندوق هو الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدارجميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق وسيتم إيداعها
ً
في محفظة الصندوق خالل فترة خمسة ( )5أيام عمل تسبق تاريخ اإلتمام وفقا لما نصت عليه اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين.
بشرط تنفيذ عملية تحويل الدين ،سيتم النظر في فك جزء من رهن األرا�ضي المرهونة لصالح وزارة المالية بموجب موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة
الجدولة ،وذلك بعد أن تقوم الشركة بتزويد وزارة المالية بخطة عملها الجديدة .والجدير بالذكر أن الشركة في صدد تعيين شركة استشارية لمساعدتها في
وضع خطة العمل الجديدة (ولمزيد من التفاصيل حول عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا
التعميم).

األقساط في حال عدم إتمام عملية
تحويل الدين (ريال سعودي)

األقساط في حال إتمام عملية
تحويل الدين (ريال سعودي)

1445/11/24هـ (الموافق 2024/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1446/12/05هـ (الموافق 2025/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1447/12/15هـ (الموافق 2026/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1448/12/26هـ (الموافق 2027/06/01م)

760,660,750

361,500,000

ه

1450/01/08هـ (الموافق 2028/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1451/01/19هـ (الموافق 2029/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م)

800,000,000

361,631,160
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التفاصيل المهمة
المتعلقة بعملية تحويل
الدين

تاريخ االستحقاق

2,530,631,160
5,363,964,500
المجموع
(ولمزيد من التفاصيل حول عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم).

هيكل تحويل الدين

أبرمت الشركة وكبار المساهمين اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة) .وبموجب هذه
االتفاقية يتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة .وتكون القيمة االسمية لتلك األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد وسيتم منح الصندوق كامل األسهم الجديدة مقابل تسوية جزء من قرض وزارة المالية في ذمة الشركة (والذي ستتم حوالته من
ً
ً
وزارة المالية إلى الصندوق تلقائيا بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية تحويل الدين) ،علما بأنه تم تحديد سعر
اإلصدار ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة .ويكون إتمام عملية تحويل الدين وتخصيص األسهم الجديدة للصندوق بموجب أحكام هذه االتفاقية
بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بذلك الجزء من قرض وزارة المالية ،بما يشمل حماية الشركة بموجب تلك االتفاقية من
أي مطالبات مستقبلية متعلقة بذلك الجزء من قرض وزارة المالية (ولمزيد من التفاصيل حول عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم « 2-6تفاصيل
مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم).

الغاية من تحويل الدين

تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني بما يوفرقدرأكبرمن المالءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية ،وزيادة قدرة الشركة على تحقيق
أهدافها للنمو (ولمزيد من التفاصيل حول الغاية من تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم « 1-3أسباب عملية تحويل الدين واآلثار المترتبة على الشركة»
من هذا التعميم).

األطراف ذوي العالقة

ال تنطوي عملية تحويل الدين على تعامالت مع أطراف ذوي عالقة.

اإلجراءات الرئيسية
المطلوبة إلتمام عملية
تحويل الدين

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

بتاريخ 1442/11/07ه (الموافق  ،)2021/06/17حصلت الشركة على موافقة وزارة المالية المشروطة على تأجيل الدفعة األولى من قرض وزارة المالية،
ً
ً
حيث ستتم رسملة العموالت لألعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها ثالثمائة وثالثة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة
ريال سعودي ليصبح إجمالي قيمة القرض خمسة مليارات
ريال
سعودي وإضافتها لقيمة قرض وزارة ًالمالية البالغ خمسة ( )5مليارات ٍ
(ٍ )363,964,500
ً
ريال سعودي .وستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة قرض وزارة
وثالثمائة وثالثة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة (ٍ )5,363,964,500
المالية بعد رسملة العموالت المصرفية أعاله بحيث يكون أول تاريخ استحقاق ألول قسط في يونيو 2024م ،ولمدة ست سنوات متساوية الدفعات بقيمة
ً
ً
ً
ً
سبعمائة وستين مليونا وستمائة وستين ألفا وسبعمائة وخمسين ( )760,660,750رياال سعوديا لكل دفعة باستثناء آخر دفعة والتي تنتهي في يونيو 2030م
ريال سعودي .وفي حال إتمام عملية تحويل الدين ،سيكون المبلغ المستحق من قرض وزارة المالية المعاد جدولته
بقيمة ثمانمائة مليون (ٍ )800,000,000
ً
ً
ً
ً
والمطلوب دفعه هو ملياران وخمسمائة وثالثون مليونا وستمائة وواحد وثالثون ألفا ومائة وستون ( )2,530,631,160رياال سعوديا مع أول تاريخ استحقاق
في يونيو  2024ولمدة ست سنوات تنتهي في يونيو 2030م .وفيما يخص األرا�ضي المرهونة ،قضت موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة بإمكانية
النظر في فك رهن األرا�ضي المرهونة ،وذلك بعد أن تقوم الشركة بتزويد وزارة المالية بخطة عملها الجديدة .والجدير بالذكر أن الشركة في صدد تعيين شركة
استشارية لمساعدتها في وضع خطة العمل الجديدة  .ويوضح الجدول التالي آلية إعادة جدولة قرض وزارة المالية بالتفصيل:

إتمام شروط اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين (ولمزيد من التفاصيل عن اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم « 2-6تفاصيل
مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم).
موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد جمعية عامة غيرعادية للشركة.
تصويت مساهمي الشركة – ً
بناء على توصية من مجلس اإلدارة – في الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
ً
الدين وإصدارأسهم جديدة مقابل تسوية جزء من قرض وزارة المالية الذي في ذمة الشركة (والذي ستتم حوالته من وزارة المالية إلى الصندوق تلقائيا
بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية تحويل الدين) ،والموافقة على تعديل المواد الخاصة برأس المال في
النظام األسا�سي للشركة.
ق
ق
إصداروتسجيل األسهم الجديدة في الشركة لصالح الصندو وإدراجها في السو المالية.
تعديل النظام األسا�سي وشهادة السجل التجاري للشركة.
توفيرأي متطلبات نظامية أخرى إن وجدت.
يتعين على المساهمين قراءة كامل هذا التعميم بعناية ،وعلى وجه الخصوص مراعاة ما ورد في قسم «إشعارمهم» والقسم« 2عوامل المخاطرة» قبل
اتخاذ قرارالتصويت على زيادة رأس مال الشركة من خالل تحويل الدين.

حق المساهمين في
األرباح

تحمل األسهم الجديدة الحقوق الممنوحة لألسهم األخرى الحالية ،بما في ذلك الحق في الحصول على أي أرباح ُتعلن ُوت َ
ستحق بعد تاريخ إصدار تلك األسهم
ً
وليس قبله وفقا لنظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة.
موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد جمعية عامة غيرعادية للشركة.
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية تحويل الدين.

الموافقات المطلوبة
لزيادة رأس المال

موافقة هيئة المدن االقتصادية فيما يخص عملية تحويل الدين.
موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية.
موافقة السوق المالية المشروطة على طلب اإلدراج المقدم بموجب قواعد اإلدراج.
توفيرأي متطلبات نظامية أخرى إن وجدت.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

و

حقوق التصويت
لألسهم الجديدة

يحمل كل سهم جديد حقوق التصويت الممنوحة ألي من األسهم األخرى الحالية.

القيود على األسهم
الجديدة

ال يوجد أي قيود على األسهم الجديدة.

ً
ً
يقدم ملخص التعميم هذا خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا التعميم ،وال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين
الحاليين .وعالوة على ذلك ،فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا التعميم وينبغي على المساهمين الحاليين قراءة ومراجعة هذا التعميم بالكامل،
ويجب أن يبنى أي قراريتعلق بالموافقة على عملية تحويل الدين وإصداراألسهم الجديدة من قبل المساهمين الحاليين على مراعاة هذا التعميم ككل .وعلى
وجه الخصوص ،يجب مراعاة ما ورد في قسم «إشعارمهم» والقسم« 2عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ قرارالتصويت على زيادة رأس مال الشركة من خالل
تحويل الدين.
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية لعملية تحويل الدين
الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
التاريخ

الحدث

( )1اإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد جمعية عامة غير
عادية للشركة

 24محرم 1443هـ (الموافق  1سبتمبر2021م).

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة للتصويت
على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين (على أن ُيعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع
األول في حال لم يتحقق النصاب القانوني) واإلعالن عن الدعوة في
موقع السوق المالية

 24محرم 1443هـ (الموافق  1سبتمبر2021م).

نشرتعميم المساهمين
إتاحة المستندات المتوفرة للمعاينة
فترة التصويت بوسائل التقنية الحديثة لمساهمي الشركة
للتصويت على عملية تحويل الدين

 25محرم 1443هـ (الموافق  2سبتمبر2021م).
ً
ً
بين الساعة  9:00صباحا حتى الساعة  4:00مساء ابتداء من تاريخ 1443/01/28ه (الموافق 2021/09/05م).
حتى تاريخ 1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).
ً
صباحا بتاريخ 1443/02/15ه (الموافق 2021/09/22م) .وحتى الساعة  4:00مساءً
ً
ابتداء من الساعة 10:00
بتاريخ 1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غيرالعادية للشركة أو اإلعالن
عن عدم انعقاد الجمعية (في حال لم يتحقق النصاب القانوني)

1443/02/20ه (الموافق 2021/09/27م).

( )2اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
ً
اجتماع ثاني للجمعية العامة غيرالعادية (يعد النصاب متحققا
في حال حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع األول غيرمكتمل النصاب.
على األقل)
إعالن الشركة عن القرارات المتخذة في االجتماع الثاني للجمعية
العامة غيرالعادية

1443/02/20ه (الموافق 2021/09/27م).

موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد اجتماع ثالث
للجمعية العامة غيرالعادية (في حال لم يتحقق النصاب القانوني
في االجتماعين األول والثاني)

1443/02/22ه (الموافق 2021/09/29م).

الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غيرالعادية للشركة
(في حال لم يتحقق النصاب القانوني في االجتماعين األول والثاني)

1443/02/23ه (الموافق 2021/09/30م).

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثالث للشركة (يعد
ً ً
االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه)

1443/03/15ه (الموافق 2021/10/21م).

إعالن الشركة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير
العادية

1443/03/18ه (الموافق 2021/10/24م).

( )4اإلجراءات المطلوبة في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على رفع رأس
المال عن طريق تحويل الدين فإنه يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة
لعقد جمعية عامة غيرعادية أخرى خالل ستة ( )6أشهرمن
تاريخ موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين.

إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
قبل تاريخ 1443/07/01ه (الموافق 2022/02/02م).عدت موافقة الهيئة ملغاة.

( )5اإلجراءات المطلوبة في حال موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
تزويد الهيئة بنسخة من محضراجتماع الجمعية العامة غير
العادية

خالل عشرة ( )10أيام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين.

نشرتعديالت النظام األسا�سي على البوابة اإللكترونية لوزارة
التجارة قبل تعديله رسميا لدى وزارة التجارة

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

إصداروتسجيل األسهم الجديدة للشركة وإدراجها في السوق
المالية

سيتم إصداروتسجيل األسهم الجديدة للشركة خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على
زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

تعديل النظام األسا�سي للشركة وشهادة سجلها التجاري

خالل ثالثة ( )3أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين.

ز
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( )3اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع الثاني للجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية للشركة

1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).
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19

يمعتلا اذه يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تافيرعتلا

 1-التعريفات والمصطلحات المستخدمة يف هذا التعميم
اتفاقية االكتتاب وتحويل
الدين

االتفاقية التي أبرمتها الشركة وعدد من كبار مساهميها مع الصندوق بتاريخ 1442/01/12هـ (الموافق 2020/08/31م) والتي بموجبها سيتم تحويل
الدين إلى أسهم جديدة في الشركة.

اتفاقية حوالة القرض

اتفاقية الحوالة الجزئية المبرمة بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 1442/08/07هـ (الموافق 2021/03/20م) لغرض حوالة جزء من قرض وزارة
ً
ً
ً
ً
المالية إلى الصندوق بمبلغ قدره مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340رياال سعوديا
ريال سعودي
من آخر الدفعات المستحقة لوزارة المالية بموجب اتفاقية القرض والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية خمسة مليارات (ٍ )5,000,000,000
خاضعة لعمولة سنوية حسب المعدالت التجارية السائدة وما زالت قائمة وغيرمستوفاة من قبل الشركة ،حيث أن إبرامها شرط مسبق إلتمام عملية
تحويل الدين بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين.

اتفاقية القرض
األسهم
األسهم الجديدة

اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية والشركة بتاريخ 1432/06/20هـ (الموافق 2011/05/23م) والمعدلة بتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق
ً
ريال سعودي خاضعة لعمولة سنوية
2015/09/15م) ،والتي قدمت وزارة المالية بموجبها قرضا للشركة بمبلغ خمسة مليارات (ٍ )5,000,000,000
حسب المعدالت التجارية السائدة ،وذلك لغرض تطويرمدينة الملك عبدالله االقتصادية الواقعة بمحافظة رابغ في المملكة العربية السعودية.
ً
ً
ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000سهما عاديا بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
ً
ً
ً
ً
مائتان وثالثة وثمانون مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثون ( )283,333,334سهما عاديا سيتم إصدارها بموجب عملية زيادة
رأس المال عن طريق تحويل الدين.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للشركة والتي تتكون من مساهمي الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين في الشركة التي سجري التصويت فيها على تحويل الدين.

الحكومة

حكومة المملكة.
ً
جزء من المطلوبات وااللتزامات المالية التي في ذمة الشركة والمستحقة لوزارة المالية وقدرها مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة
ً
ً
ً
وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340رياال سعوديا ،والتي سيتم تحويلها إلى أسهم في الشركة للصندوق بموجب عملية تحويل الدين،
ً
حيث ستتم حوالة ذلك الجزء من قرض وزارة المالية إلى الصندوق تلقائيا بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على
عملية تحويل الدين حيث سيكون الصندوق هو الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدارجميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق.

ريال سعودي

العملة الرسمية للمملكة.

رئيس المجلس أو رئيس مجلس
اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.

الدين

زيادة رأس المال
السوق المالية أو تداول
سعراإلصدار

ً
ً
زيادة رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة مليون
ريال سعودي إلى أحد عشر مليارا وثالثمائة وثالثة وثالثين مليونا
(ٍ )8,500,000,000
ً
ً
ً
وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )11,333,333,340رياال سعوديا من خالل إصداراألسهم الجديدة.
السوق المالية السعودية (تداول).
ً
سعر إصدار األسهم الجديدة المحدد بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة وهو عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد.

الشركة

شركة إعمارالمدينة االقتصادية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرارالوزاري رقم  609الصادربتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق
2006/05/13م) ،وبموجب السجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ 1427/09/08هـ (الموافق 2006/09/26م) الصادر بمدينة جدة،
والمعدل بالسجل التجاري رقم  4602005884بتاريخ 1436/03/06هـ (الموافق 2014/12/28م) الصادربمدينة رابغ.

تداول السعودية

شركة تداول السعودية «سوق األوراق المالية السعودية» وهي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.

مدينة الملك عبدالله
االقتصادية

ُ
مدينة اقتصادية سعودية مستحدثة أنشئت في عام 2005م في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة ،والتي تتولى الشركة مهمة تطويرها.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تعميم المساهمين أو التعميم

تعميم المساهمين هذا الذي أعدته الشركة والمتعلق بعملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين.

1
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تاريخ اإلتمام

تاريخ إتمام اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين وهو تاريخ استيفاء التزامات اإلتمام المنصوص عليها في اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين.

يمعتلا اذه يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تافيرعتلا

لدى الشركة سبع ( )7شركات تابعة وهي كاآلتي:
-

-

الشركات التابعة

-

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

1شركة تطويرالموانئ ،وهي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم  4602002009برأس مال وقدره خمسة مليارات
ومائتين وعشرة ماليين ( )5,210,000,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%50للشركة.
2شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم 4602003130
برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%100للشركة.
3شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم 4602211995
برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%2للشركة ونسبة ( )٪98لشركة استثمارات المدن
االقتصادية القابضة (أي مملوكة بصفة مباشرة وغيرمباشرة بنسبة ( )%100للشركة).
4شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم 4602004968
برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%2للشركة ونسبة ( )٪98لشركة استثمارات المدن
االقتصادية القابضة (أي مملوكة بصفة مباشرة وغيرمباشرة بنسبة ( )%100للشركة).
ي
5الشركة الرائدة لتطوير عقارات المدن االقتصادية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجار رقم
 4602004970برأس مال وقدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%2للشركة ونسبة ( )٪98لشركة
استثمارات المدن االقتصادية القابضة (أي مملوكة بصفة مباشرة وغيرمباشرة بنسبة ( )%100للشركة).
6شركة تطوير عقارات المدن االقتصادية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم 4602004969
برأس مال وقدره خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%2للشركة ونسبة ( )٪98لشركة استثمارات المدن
االقتصادية القابضة (أي مملوكة بصفة مباشرة وغيرمباشرة بنسبة ( )%100للشركة).
7شركة إعمار المعارف المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم  4602006620برأس
مال وقدره عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي ،مملوكة بصفة مباشرة بنسبة ( )%96للشركة ونسبة ( )٪1لشركة استثمارات المدن
االقتصادية القابضة ونسبة ( )٪1لشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية ونسبة ( )٪1للشركة الرائدة لتطوير عقارات المدن
االقتصادية ونسبة ( )٪1لشركة تطويرعقارات المدن االقتصادية (أي مملوكة بصفة مباشرة وغيرمباشرة بنسبة ( )%100للشركة).

تستند قائمة الشركات التابعة المذكورة أعاله إلى تعريف «الشركة التابعة» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها،
والتي تعني أن أي شركة أخرى تسيطرعليها تلك الشركة وذلك بامتالكها نسبة تساوي ( )%30من حقوق التصويت أو حقوق التعيين في الشركة األخرى،
ويختلف التعريف المذكور عن التعريف المستخدم لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وفق المعاييرالدولية إلعداد التقاريرالمالية المعتمدة لدى
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والذي ّ
عرف الشركات التابعة بأنها أي شركة أخرى تمتلك فيها الشركة حصص ملكية تساوي نسبة (.)%50
وألغراض اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يشمل تعريف الشركات التابعة شركة بيوتات المتطورة لالستثمار العقاري والتي تملك الشركة  %20من
رأسمالها بشكل مباشر ،وذلك التفاق كل من الشركة وكبار المساهمين والصندوق على تضمين شركة بيوتات المتطورة لالستثمار العقاري في تعريف
الشركات التابعة لغرض تغطيتها في الضمانات والتعهدات المقدمة من الشركة وكبار المساهمين والتي تنطبق فيما يخص الوضع المالي للشركات
التابعة األخرى (والتي تندرج في تعريف «الشركات التابعة» الوارد أعاله).
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الصندوق

صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي أن�شئ في عام 1391هـ (الموافق 1971م) بموجب المرسوم الملكي رقم م ،24/والصادر في شأنه
نظام صندوق االستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )92/بتاريخ 1440/08/12هـ (الموافق 2019/04/17م) ،ومقره في مدينة الرياض،
ً
ً
ً
المملكة .ويهدف صندوق االستثمارات العامة إلى استثمار أمواله  -نقديا أو عينيا  -وفقا ألفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة
ويسهم في دعم التنمية االقتصادية في المملكة وتنويع مصادردخلها ،ومراعاة مصلحة األجيال القادمة.
يشمل مصطلح (طرف ذو عالقة) أو (أطراف ذوي عالقة) في هذا التعميم وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها ،ما يلي:
 أتابعي الشركة. بالمساهمين الكبارفي الشركة. -جأعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين في الشركة.

الطرف ذو العالقة

 دأعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي الشركة. هأعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي الشركة. وأي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) أعاله. زأي شركة يسيطرعليها أي شخص مشارإليه في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعاله.ً
ً
وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ (السيطرة)القدرة على التأثيرعلى أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشرأو غيرمباشر ،منفردا أو مجتمعا مع قريب
أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي ( )%30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( ،ب) حق تعيين ( )%30أو أكثر من أعضاء الجهاز
ً
اإلداري ،وتفسركلمة (المسيطر) وفقا لذلك.

عضو مجلس اإلدارة

عملية تحويل الدين

أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ً
زيادة رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ( )8,500,000,000ريال سعودي مقسما إلى ثمانمائة وخمسين مليون ()850,000,000
ً
ً
ً
ً
ً
ً
سهم عادي إلى أحد عشرمليارا وثالثمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ( )11,333,333,340رياال سعوديا مقسما
ٍ
ً
ً
ً
ً
إلى مليارومئة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين ( )1,133,333,334سهما عاديا ،من خالل إصدارمائتين وثالثة
ً
ً
ً
ً
ً
وثمانين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين ( )283,333,334سهما عاديا جديدا بقيمة إجمالية قدرها مليارين وثمانمائة وثالثة
ً
وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340وقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد
ً
للصندوق مقابل تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة للصندوق (بصفته الدائن في تاريخ النفاذ) وقدره ملياران وثمانمائة وثالثة وثالثون مليونا
ً
ً
وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وأربعون ( )2,833,333,340رياال سعوديا.

مستندات تحويل الدين

هي جميع المستندات المتعلقة بعملية تحويل الدين ،بما في ذلك اتفاقية القرض ،اتفاقية حوالة القرض ،اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،وأي
تعديالت طرأت على هذه المستندات ،وأي مستندات أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أهمية إرتباطها بعملية تحويل الدين.

قرض وزارة المالية

القرض المقدم من وزارة المالية للشركة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية والشركة بتاريخ 1432/06/20هـ (الموافق 2011/05/23م)
والمعدلة بتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م).

يمعتلا اذه يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تافيرعتلا

األرا�ضي المرهونة
موافقة وزارة المالية
المشروطة إلعادة الجدولة

ً
ً
ً
ً
أرا�ضي مملوكة للشركة تبلغ مساحتها أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثالثة وعشرون ( )24,724,423مترا مربعا تمثل
القطع أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و )7المحددة بالصكوك أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و 7بتاريخ 1431/12/24ه (الموافق 2010/11/30م)) ،وهي مرهونة
بموجب اتفاقية القرض كضمان لكامل مبلغ القرض لصالح وزارة المالية.
موافقة وزارة المالية على إعادة جدولة قرض وزارة الماليةً ،
بناء على الطلب المقدم من الشركة ،بحيث يصبح مستحق السداد على سبعة ( )7أقساط
ً
ً
سنوية اعتبارا من 1445/11/24هـ (الموافق 2024/06/01م) مع عمولة مستحقة تدفع سنويا حتى تاريخ 1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م)،
وذلك بشرط إتمام عملية تحويل الدين وإبرام تعديل التفاقية القرض بين وزارة المالية والشركة.

القوائم المالية لعام 2018م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م.

القوائم المالية لعام 2019م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م.

القوائم المالية لعام 2020م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

المعلومات المالية التصورية

المعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .إذ تبين المعلومات المالية الموحدة
التصورية كما لو كانت عملية تحويل الدين قد تمت في تاريخ  1يناير2020م.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ 1439/4/9ه (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09ه
(الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-07-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

اللجان

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

قائمة المصطلحات
المستخدمة في لوائح الهيئة
وقواعدها

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4بتاريخ
1425/08/20ه (الموافق 2004/10/4م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق
2021/02/24م).
ً
ً
جزء من مبلغ قرض وزارة المالية والبالغ قدره مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعين ()2,833,333,340
ً
ً
رياال سعوديا من آخر الدفعات المستحقة لوزارة المالية بموجب اتفاقية القرض والذي سيتم حوالته من قبل وزارة المالية إلى الصندوق بموجب
اتفاقية حوالة القرض.

مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس إدارة الشركة.

المجموعة

الشركة وشركاتها التابعة.

المحاسب القانوني

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

مساهم كبير

شخص يملك  %5أو أكثرمن أسهم الشركة.

المساهمون

مساهمو الشركة.

المبلغ المحال

شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات.
شركة ام اي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م.).
كبارالمساهمين

شركة ام اي بارتنرز (ش.ذ.م.م.).
شركة ام اي استراتيجيك انفستمنتس (ش.ذ.م.م.).
شركة ام اي هولدينجز(ش.ذ.م.م.).
شركة إعمارالشرق األوسط (ش.ذ.م.م.).

المستشارالقانوني

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة.

المستشارالمالي

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م) ،وتعديالته.

الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة بالمملكة.

يوم العمل

أي يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية في المملكة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الئحة حوكمة الشركات
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القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم العادي الواحد.
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار 2017-16-8الصادربتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/2/13م)
والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-57-3بتاريخ 1440/09/15هـ (الموافق 2019/05/20م).

ةرطاخملا لماوع

 2-عوامل المخاطرة
يجب على المساهمين الحاليين قراءة عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة بزيادة رأس مال الشركة من خالل عملية تحويل الدين وإصدار أسهم جديدة
باإلضافة إلى كافة المعلومات الواردة في هذا التعميم والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة قبل التصويت على عملية تحويل الدين في الجمعية العامة غير
العادية.
ً
يرى مجلس اإلدارة حاليا أن المخاطر والشكوك الموضحة أدناه هي جميع المخاطر التي تتعلق بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة .ومع ذلك،
فإن هذه المخاطر والشكوك ال تشمل بالضرورة جميع المخاطر وقد توجد عوامل مخاطرة وشكوك إضافية متعلقة بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم
الجديدة ال تكون معلومة لمجلس اإلدارة أو ال يرى مجلس اإلدارة أنها جوهرية في الوقت الحالي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك عوامل مخاطرة وشكوك إضافية
ً
غير متعلقة بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة تتعرض لها الشركة .وقد يؤثر تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك سلبا على نشاط الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وفرص نجاحها.و نتيجة لذلك ،قد ينخفض سعر األسهم وقد تقل قدرة الشركة على دفع األرباح و/أو قد يفقد المساهمون
كل استثماراتهم أو بعضها.
ً
ووفقا للمعلومات المتاحة لهم كما بتاريخ هذا التعميم ،ال توجد أي مخاطرجوهرية لم ُي َ
فصح عنها
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ،بحسب علمهم ورؤيتهم
أدناه من الممكن أن تؤثرعلى قرارالمساهمين الحاليين بالتصويت على عملية تحويل الدين وإصداراألسهم الجديدة.
لم يتم ترتيب المخاطرالمنصوص عليها أدناه حسب أهميتها أو تأثيرها المتوقع على الشركة و/أو سعرالسهم.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التدفق النقدي أو عدم القدرة عىل الحصول عىل القروض والتمويالت االلزمة أو
عدم القدرة عىل توزيع أرباح مستقبلية

تحتاج الشركة إلى نفقات رأسمالية كبيرة لالستثمار بشكل مستمر في تطوير العقارات واألرا�ضي ،وتوسيع نطاق عملياتها ،وإجراء أعمال صيانة وتحسين
مستمرة لعقاراتها الموجودة في مدينة الملك عبدالله االقتصادية وذلك لاللتزام بالمتطلبات النظامية ذات العالقة أو االلتزام بمعايير جديدة تعتمدها
اإلدارة ،أو لغرض مواجهة مسؤوليات والتزامات غيرمتوقعة.
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ال يوجد ما يضمن أن عملية تحويل الدين ستساهم في كفاية التدفق النقدي الناتج من عمليات الشركة القائمة واالستثمارات الرأسمالية على المدى
الطويل أو قدرة الشركة على توزيع أي أرباح مستقبلية ،أو قدرة الشركة على الحصول على القروض المصرفية والتمويالت الخارجية األخرى الالزمة لتمويل
عمليات الشركة القائمة واالستثمارات الرأسمالية على المدى الطويل في وقت مناسب وبتكاليف وشروط مناسبة ،حيث أن إجمالي قيمة القروض على
الشركة تبلغ  8,574,344ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ,ونسبة الدين المراد تحويله من إجمالي حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2020م
يبلغ  ،%48.5ومعدل القروض من حقوق الملكية قبل عملية تحويل الدين تبلغ  ,%146.9وستبلغ  %66.2بعد عملية تحويل الدين .وفي حال عدم قدرة
الشركة على الحصول على القروض والتمويالت الالزمة أو عدم كفاية التدفق النقدي الخاص بالشركة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

-1-2

2المخاطر المتعلقة بالتزامات التمويل لدى الشركة

قامت الشركة بتاريخ 1442/01/27هـ (الموافق 2020/09/15م) باإلعالن عن توقيع اتفاقية إﻋﺎدة جدولة تمويل مرابحة مع «مصرف اإلنماء» بقيمة 1.7
مليار ريال ومراجعة شروط التمويل ،إذ أن الشروط المعدلة للتمويل تتضمن تمويال بقيمة  800مليون ريال وتمويال بقيمة  900مليون ريال ،وذلك بفترة
سماح لمدة ثالث سنوات وفترة سداد ممتدة إلى سبع سنوات ونصف من خالل أقساط نصف سنوية .كما قامت الشركة بتاريخ 1442/012/03هـ (الموافق
2021/07/13م) باإلعالن عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة مع البنك السعودي الفرن�سي ومراجعة شروط التسهيالت ،حيث تشمل الشروط المعدلة
للتمويل البالغ  537.5مليون ريال سعودي ،فترة سماح لمدة ثالث سنوات وفترة سداد ممتدة إلى سبعة سنوات (من عام 2023م إلى عام 2029م ،شاملة
كال العامين) من خالل أقساط نصف سنوية ،باإلضافة إلى تسهيالت إضافية للتحوط من سعرالفائدة بقيمة  50مليون ريال سعودي.
وقامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيالت بتاريخ 1438/07/05ه (الموافق 2017/04/02م) مع البنك السعودي البريطاني ،والتي تم تجديدها بتاريخ
1439/05/07ه (الموافق 2018/01/24م) ،وقدم البنك السعودي البريطاني بموجبها تسهيالت للشركة بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ()2,000,000,000
ريال سعودي .وبموجب هذه االتفاقية ،يتم تسديد كامل مبلغ التسهيالت المقدمة بعد سبع ( )7سنوات من التاريخ األسبق ما بين( :أ) تاريخ أول سحب ؛ أو
(ب) تاريخ 1443/05/27ه (الموافق 2021/12/31م) ،مع العلم بأن أول سحب من هذه التسهيالت تم في عام 2014م ُويعادل المبلغ القائم الذي لم يتم
ً
ً
ريال سعودي .وتعمل الشركة حاليا على إعادة هيكلة
سداده حتى تاريخ هذا التعميم تسعمائة وستة وسبعين مليونا ومائتين وخمسين ألف (ٍ )976,250,000
المبلغ القائم من التسهيالت الذي في ذمتها لصالح البنك السعودي البريطاني .وفي حال لم يتم الموافقة على إعادة جدولة هذا القرض بالهيكلة المطلوبة أو
نتج عنها اشتراطات جديدة غيرمتوقعة أو عسيرة ،فمن الممكن أال تتمكن الشركة من الحصول على القروض والتمويالت الالزمة أو أال يكفي التدفق النقدي
الخاص بالشركة الستمرارأنشطتها بشكل مثالي ،وسيكون لذلك تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

ةرطاخملا لماوع
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2المخاطر المتعلقة بعدم إتمام عملية تحويل الدين

باإلضافة إلى الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال ،تتطلب استكمال عملية تحويل الدين نقل جزء من القرض الذي في ذمة الشركة لصالح وزارة المالية
ليصبح لصالح الصندوق (بصفته الدائن في تاريخ النفاذ) بموجب اتفاقية حوالة القرض المبرمة بين وزارة المالية والصندوق .وبالرغم من أخذ موافقة
ً
الشركة على حوالة القرض حسب ما هو مطلوب بموجب اتفاقية حوالة القرض المبرمة بين وزارة المالية والصندوق ،فحيث أن الشركة ال تعد طرفا في
اتفاقية حوالة القرض المبرمة بين وزارة المالية والصندوق ،في حال إخالل أي من الطرفين بهذه االتفاقية أو إنهائها وعدم إتمام اتفاقية حوالة القرض قبل
أو بعد صدور موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية تحويل الدين ،فليس للشركة الحق في مطالبة أي من الصندوق أو وزارة المالية بشأن
استكمال اتفاقية حوالة القرض الذي يعتبر شرط مسبق التمام االكتتاب وتحويل الدين بين الشركة والصندوق ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق أهداف النمو االستراتيجي
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2المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة
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2المخاطر المتعلقة بالسيولة والخسائر المتراكمة

أعلنت الشركة بتاريخ 1442/08/18ه (الموافق 2021/03/31م) عن بلوغ خسائرها المتراكمة  %31.3من رأس مالها ،ويعود ذلك إلى عدد من األسباب منها
ً
تسجيل الشركة انخفاضا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود اإليجاروبعض األصول التشغيلية بعد إعادة التقييم بمبلغ  316مليون ريال سعودي خالل
العام الحالي ،مما أثر على نتائج الشركة ،والذي ترتب عليه خضوع الشركة لإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية
التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثرمن رأس مالها .إن تكبد الشركة أي خسائرإضافية في المستقبل سيؤثرعلى توفرالسيولة الالزمة ألعمال الشركة
وخططها ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة
 %50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لمتطلبات أكثر صرامة ،بما في ذلك ما ورد في المادة  150من نظام الشركات والتي تق�ضي بإلزام أي مسؤول في الشركة
أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة إلى  %50أو أكثر من رأس مال الشركة إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ
ً
ً
ً
أعضاء المجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة  -خالل  15يوما من علمه بذلك  -دعوة الجمعية العامة غيرالعادية لالجتماع خالل  45يوما من تاريخ علمه
ً
بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  -وفقا ألحكام نظام الشركات  -وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائرإلى ما دون نصف
رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األسا�سي للشركة .وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير
العادية خالل المدة المحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذرعليها إصدارقرارفي الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة
ً
ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل  90يوما من صدور قرارالجمعية بالزيادة ،مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وتجدراإلشارة إلى أنه بتاريخ 1442/03/16هـ (الموافق 2020/11/02م) صدراألمرالملكي الكريم رقم ( )15016القا�ضي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد
نظام الشركات ،وقد صدرقرارمعالي وزيرالتجارة رقم ( )348بتاريخ 1442/04/10هـ (الموافق 2020/11/25م) ً
بناء على األمرالملكي المذكور بتعليق العمل
بالمادة  150من نظام الشركات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 1441/08/01هـ (الموافق 2020/03/25م).
وستساهم علمية تحويل الدين في انخفاض الخسائرالمتراكمة بمقدار 88,685ألف ريال سعودي من أصل  2,668,263ألف ريال سعودي (ما يمثل %31.4
من رأس مال الشركة) إلى  2,579,578ألف ريال سعودي (ما يمثل  %22.8من رأس مال الشركة) وذلك بسبب انخفاض صافي خسارة السنة الذي نتج عن
استبعاد األعباء التمويلية المحملة على الدين المحول للصندوق والتي بلغت  90,935ألف ريال سعودي كما في 2020م.
ولمزيد من التفاصيل حول أثرعملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم « 4المعلومات المالية» من هذا التعميم.
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تتفاوت أسعار الفائدة بصفة أساسية على قروض الشركة في إطار التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها وشركاتها التابعة .وقد تؤدي الزيادة في أسعار
ً
الفائدة المتغيرة وغيرالخاضعة للحماية وفقا التفاقيات التحوط إلى زيادة تكلفة قروض الشركة وزيادة مصروفات الفائدة وخفض التدفقات النقدية .كما
تتأثر أسعار الفائدة بعوامل عديدة منها عوامل تتعلق بالسياسات الحكومية والنقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية الدولية واإلقليمية،
ً
وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة .وفيما يتعلق بقروض الشركة متغيرة الفائدة ،ال تقوم الشركة حاليا بالتحوط في عدد كبيرمنها ضد تعرضها
لتقلبات أسعارالفائدة ومن ضمن ذلك اتفاقية القرض .وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على عملية تحويل الدين ،فلن تتم اتفاقية حوالة
ً
القرض ،كونها مشروطة بموافقة الجمعية العامة للشركة على عملية تحويل الدين ،وسيبقى الدين قرضا طويل األجل ،وسيترتب على ذلك التزام الشركة
بدفع تكاليف مالية للدين حسب أسعار الفائدة السائدة في حينه .وعليه سيؤدي ذلك إلى تكبد الشركة تكاليف إضافية في حال ارتفعت أسعار الفائدة
ً
المتغيرة وغيرالخاضعة للحماية وفقا التفاقيات التحوط ،مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم فرص التوسع والنمو الممكنة مثل التوسع في مشاريع التطويرالعقاري ،والذي يتطلب وجود إدارة تنفيذية فعالة ونفقات
رأسمالية كبيرة باإلضافة إلى استقطاب الموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالمستويات المطلوبة من الخبرة والمهارة الفنية .وال يوجد ما يضمن أن عملية
تحويل الدين ستساهم في قدرة الشركة على تحقيق أهداف النمو االستراتيجي الخاصة بها .وفي حال عدم قدرة الشركة على تحقيق أهداف النمو االستراتيجي
الخاصة بها فسيكون لذلك تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ً
وباإلضافة إلى ما سبق ،بعد إتمام عملية تحويل الدين ،سيصبح الصندوق مساهما كبيرا في الشركة وسيمتلك ما نسبته ( )%25من رأس مال الشركة.
كما يحق للصندوق بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين المبرمة بين الشركة وعدد من كبار مساهميها والصندوق بتاريخ 1442/01/12هـ (الموافق
2020/08/31م) ترشيح ثالثة ( )3أعضاء في مجلس إدارة الشركة .وبالتالي ،سيكون للصندوق القدرة على التأثيرعلى القرارات االستراتيجية للشركة وتغيير
استراتيجيتها وال يوجد ضمان بأن أي تغييرفي استراتيجية الشركة سيكون في مصلحتها وسيحقق نتائج إيجابية ،مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ةرطاخملا لماوع

2المخاطر القانونية2
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2المخاطر المتعلقة باتفاقية االكتتاب وتحويل الدين

أبرمت الشركة وكبار المساهمين اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة) بتاريخ
1442/01/12هـ (الموافق 2020/08/31م) (ولمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقية ،يرجى مراجعة القسم « 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل
الدين» من هذا التعميم) .وتحتوي هذه االتفاقية على عدد من الشروط واألحكام مثل الحصول على موافقة كل من الهيئة والسوق المالية وهيئة المدن
ً
االقتصادية والجمعية العامة غيرالعادية للشركة فيما يخص عملية تحويل الدين .وتتضمن االتفاقية كذلك عددا من التعهدات والضمانات المقدمة من
ً
الشركة وكبار المساهمين ،مثل الضمانات المتعلقة بالقوائم المالية للشركة والشركات التابعة (شاملة شركة بيوتات المتطورة لالستثمار العقاري) ،بما
فيها تزويد الصندوق بجميع القوائم المالية ذات العالقة وبأنها تعكس صورة حقيقية وصادقة لحال الشركة والشركات التابعة .وفي حال إخالل الشركة أو
أي من كبار المساهمين بأي من تلك التعهدات والضمانات ،فتلتزم الشركة وكبار المساهمين بتعويض الصندوق عن أي خسائر ناتجة عنها .وفي حال عدم
قدرة الشركة على االلتزام بأي من التعهدات والضمانات المقدمة بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،فستكون الشركة مطالبة بتقديم تعويضات
للصندوق عن أي خسائر ناتجة عن ذلك ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من
التفاصيل عن اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا التعميم).

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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إضافة إلى ذلك ،فإنه يحق للصندوق بموجب أحكام اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين إنهاء االتفاقية في عدد من الحاالت مثل حدوث انخفاض جوهري لسعر
ً
تداول األوراق المالية بشكل عام أو أسهم الشركة في السوق المالية في أي وقت قبل تاريخ اإلتمام ،علما بأنه لم يتم تعريف االنخفاض الجوهري في اتفاقية
االكتتاب وتحويل الدين وسيتم تحديده ً
بناء على االتفاق بين أطراف االتفاقية لكل حدث على حده .وعليه ،تجدر اإلشارة إلى الخطر المستمر المتمثل في
إمكانية إنهاء االتفاقية من قبل الصندوق في حال حدوث انخفاض لسعر تداول األوراق المالية بشكل عام أو أسهم الشركة في السوق المالية في أي وقت
قبل تاريخ اإلتمام .وفي حال إنهاء اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين بناء على ذلك ،فلن تستطيع الشركة تحقيق األهداف المرجوة من عملية تحويل الدين،
مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من التفاصيل حول أهداف عملية تحويل الدين،
يرجى مراجعة القسم « 1-3أسباب عملية تحويل الدين واآلثارالمترتبة على الشركة» من هذا التعميم).
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2المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية
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إن الشركة معرضة – ً
سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها – لمخاطرإقامة الدعاوى القضائية واتخاذ اإلجراءات القانونية في إطارعملية تحويل الدين ،بما في
ً
ذلك ما يتعلق باتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،حيث أن الشركة معرضة للدعاوى القضائية ومطالبات بالتعويض من الصندوق في حال قيامها بخرق أيا
ً
من التزاماتها بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين .والجديربالذكرأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفعت عددا من الدعاوى على الشركة بخصوص
االعتراض على تقييمها الزكوي المعدل للشركة لألعوام 2014م حتى 2018م (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 4-6الدعاوى القضائية
ً
الجوهرية» من هذا التعميم) .ومن شأن أي نتيجة في غيرصالح الشركة من هذه الدعاوى أو المطالبات أو اإلجراءات التأثيرسلبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية حسب أهميتها النسبية .باإلضافة إلى ذلك ،وبغض النظرعن نتائج تلك الدعاوى أو اإلجراءات،
فقد يترتب على هذه الدعاوى أو اإلجراءات تكبد الشركة تكاليف عالية ،وقد تتطلب تكريس الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها ،مما سيكون له تأثيرسلبي على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باتفاقية حوالة القرض

أبرمت وزارة المالية والصندوق اتفاقية حوالة جزئية بتاريخ 1442/08/07هـ (الموافق 2021/03/20م) (ويشارإليها فيما يلي بـ(اتفاقية حوالة القرض) لغرض
حوالة جزء من قرض وزارة المالية للشركة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية والشركة بتاريخ 1432/06/20هـ (الموافق 2011/05/23م)
ً
والمعدلة بتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) (ويشارإليها فيما يلي بـ «اتفاقية القرض») بمبلغ قدره مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثون مليونا
ً
ً
ً
وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعون ( )2,833,333,340رياال سعوديا من آخرالدفعات المستحقة لوزارة المالية بموجب اتفاقية القرض (ويشار
إليه فيما يلي بـ «المبلغ المحال») بحيث يحل الصندوق محل وزارة المالية فيما يتصل باتفاقية القرض من حقوق والتزامات فيما يتعلق بالمبلغ المحال،
واستحقاق المبلغ المحال ليصبح ّ
حال األداء في تاريخ نفاذ اتفاقية حوالة القرض .وقد قدمت الشركة موافقتها على الحوالة واستحقاق المبلغ المحال
ً
بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) .وستصبح اتفاقية حوالة القرض نافذة تلقائيا بالتزامن مع صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية
للشركة على عملية تحويل الدين حيث سيكون الصندوق هو الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدار جميع األسهم الجديدة لصالح
الصندوق وسيتم إيداعها في محفظة الصندوق خالل فترة خمسة ( )5أيام عمل تسبق تاريخ اإلتمام .وال تخل هذه الحوالة بأي من التزامات الشركة بشروط
وأحكام اتفاقية القرض كما تعد اتفاقية القرض سارية بجميع شروطها وأحكامها وذلك فيما يتعلق بجميع االلتزامات والحقوق التي لم ّ
تحول للصندوق
ً
بموجب أحكام اتفاقية حوالة القرض .وحيث ال تعد الشركة طرفا في اتفاقية حوالة القرض المبرمة بين وزارة المالية والصندوق ،ففي حال إخالل أي من
الطرفين بهذه االتفاقية أوإنهائها وعدم إتمام اتفاقية حوالة القرض قبل أوبعد صدور موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية تحويل الدين،
ً
ً
فليس للشركة الحق في مطالبة أي من الصندوق أو وزارة المالية بشأن استكمال اتفاقية حوالة القرض الذي ُيعد شرطا مسبقا إلتمام اتفاقية االكتتاب
وتحويل الدين فيما بين الشركة والصندوق ،مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ةرطاخملا لماوع
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2المخاطر المتعلقة باتفاقية القرض

	)أ(إعادة جدولة قرض وزارة المالية مشروطة بإتمام عملية تحويل الدين

التزمت الشركة في األساس بسداد قرض وزارة المالية على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبا ًرا من 1436/08/14هـ (الموافق 2015 /06/01م) .ولكن ً
بناء
على الطلب المقدم من الشركة قبل موعد استحقاق أي من الدفعات لصالح وزارة المالية .وقد أعادت وزارة المالية جدولة مبلغ قرض وزارة المالية
ً
ً
بحيث يصبح مستحق السداد على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبارا من 1441/10/09هـ (الموافق 2020/06/01م) مع عمولة مستحقة تدفع سنويا
حتى تاريخ 1447/12/15هـ (الموافق 2026/06/01م) .ولكن ً
بناء على الطلب المقدم من الشركة وقبل دفع أي من الدفعات لصالح وزارة المالية ،وافقت
وزارة المالية على إعادة جدولة قرض وزارة المالية للمرة الثانية (ويشار إليها فيما بعد بـ «موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة») في تاريخ
ً
1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م) بحيث يصبح القرض مستحق السداد على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبارا من 1445/11/24هـ (الموافق
ً
2024/06/01م) مع عمولة مستحقة تدفع سنويا حتى تاريخ 1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م) ،وذلك بشرط إتمام عملية تحويل الدين وإبرام
تعديل التفاقية القرض بين وزارة المالية والشركة .وإن لم يتم ابرام التعديل على اتفاقية القرض بين وزارة المالية والشركة فيما بعد ،فإن الشركة ما تزال
ملزمة بدفع مستحقات وزارة المالية بموجب اتفاقية القرض الحالية والتي تلزم الشركة بدفع مستحقات ال يمكن للشركة سدادها ،مما سيكون له تأثير
سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
	)ب(فك رهن األراضي المرهونة
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2المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق الهدف الرئيسي من عملية تحويل الدين

إن هدف الشركة من عملية تحويل الدين هو تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني ،وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو .وفي
حال اعتماد الشركة على التمويالت المقدمة من مختلف الجهات الممولة في تمويل عملياتها ومشاريعها الحالية أو المستقبلية ،فستبقى نسبة الدين إلى
حقوق المساهمين في الشركة مرتفعة إذ ستبلغ  %65.5كما في نهاية ديسمبر 2020م مما سيؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المرجوة من
عملية تحويل الدين.
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2المخاطر المتعلقة بزيادة صعوبة تحقيق الربحية للسهم
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2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم

ً
ً
ً
ً
ً
عملية تحويل الدين تتطلب إصدار مائتين وثالثة وثمانين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين ( )283,333,334سهما عاديا جديدا
ً
ً
ً
(أي األسهم الجديدة) حيث سيبلغ عدد أسهم الشركة بعد الزيادة مليارا ومئة وثالثة وثالثين مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثين
ً
ً
( )1,133,333,334سهما عاديا .فمن المحتمل أن تقع أحداث مستقبلية لم تكن محتملة عند تنفيذ عملية تحويل الدين التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق
ً
النتائج المرجوة من عملية تحويل الدين ،وهذا من شأنه أن يؤثرسلبا على قدرة تحقيق ربحية ألسهم الشركة .وبما أن عملية تحويل الدين ستتم عن طريق
إصدار أسهم جديدة في الشركة مما سيزيد عدد أسهمها ،فإنه في حال لم تتحسن نتائج الشركة بعد عملية تحويل الدين بنسبة تفوق نسبة الزيادة في عدد
األسهم ،فإن خسائر كل سهم من أسهم الشركة قد تزيد .وعليه ستضاعف زيادة عدد األسهم المصدرة في الشركة أي أثر سلبي على ربحية السهم ،وبالتالي
قد يؤثرعلى سعرالسهم.
ً
ً ً
قد تؤثر عملية تحويل الدين سلبا على سعر أسهم الشركة في السوق المالية إذا قام الصندوق ببيع عددا كبيرا من األسهم في السوق المالية بعد عملية
تحويل الدين ،السيما في ظل عدم خضوع الصندوق ألي فترة حظر نظامية أو اشتراطات تعاقدية مع الشركة تقيد التصرف باألسهم الجديدة .وال يمتلك
ً
ً
الصندوق حاليا أي أسهم في الشركة وسيكون مالكا لما نسبته ( )٪25من رأس مال الشركة بعد عملية تحويل الدين ،بما يمثل مليارين وثمانمائة وثالثة
وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340ريال سعودي من القيمة السوقية للشركة.
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2المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة3

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ً
تتضمن اتفاقية القرض التزام الشركة بتقديم ضمان لكامل مبلغ القرض عن طريق رهن أرض مساحتها أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون
ً
ً
ً
ألفا وأربعمائة وثالثة وعشرون ( )24,724,423مترا مربعا تمثل القطع أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و )7المحددة بالصكوك أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و 7بتاريخ
1431/12/24ه (الموافق 2010/11/30م)) (ويشارإليها فيما بعد بـ «األرا�ضي المرهونة») من األرا�ضي المملوكة للشركة في مدينة الملك عبدالله االقتصادية
ً
ً
بمحافظة رابغ لصالح وزارة المالية والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية  168,182,977مترا مربعا .وسيستمر رهن األرا�ضي المرهونة كالتزام على الشركة لصالح
وزارة المالية بموجب اتفاقية القرض بغض النظر عن حوالة المبلغ المحال للصندوق بموجب اتفاقية حوالة القرض .في تاريخ 1442/11/07ه (الموافق
2021/06/17م) ً
وبناء على طلب الشركة ،أصدرت وزارة المالية خطاب موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة والقا�ضي بإمكانية النظر في فك
رهن األرا�ضي المرهونة ،وذلك بعد أن تقوم الشركة بتزويد وزارة المالية بخطة عملها الجديدة ،ولكن ال يوجد حتى تاريخ هذا التعميم أي اتفاق بين الشركة
ووزارة المالية أو الصندوق بشأن فك رهن األرا�ضي المرهونة أو جزء منها فيما يتعلق بالمبلغ المحال ومن الممكن لوزارة المالية أو الصندوق رفض فك رهن
األرا�ضي المرهونة أو فك جزء منها بنسبة انخفاض قرض وزارة المالية بسبب حوالة المبلغ المحال بموجب اتفاقية حوالة القرض ،فال تستطيع الشركة
االنتفاع التام باألرا�ضي المرهونة حتى يتم فك رهن األرا�ضي المرهونة (أو جزء منها) أو إنهاء اتفاقية القرض ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ةرطاخملا لماوع
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2المخاطر المتعلقة بتحديد سعر اإلصدار أللسهم الجديدة بالقيمة االسمية
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2المخاطر المتعلقة بسعر أسهم الشركة خالل فترة التداول
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2المخاطر المتعلقة بالتغير يف نسبة ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض حق التصويت المرتبط بها

بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،اتفق كل من الشركة وكبار المساهمين والصندوق على تحديد سعر اإلصدار ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم
ً
الجديدة والتي تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية .وهذا السعر المتفق عليه ليس مؤشرا للسعرالسوقي وليس هناك أي ضمان بأال يقل السعرالسوقي ألسهم
الشركة نتيجة عملية تحويل الدين .وفي حال اختلفت القيمة السوقية للسهم عن سعراإلصدارالمتفق عليه ،قد يتعرض سعرسهم الشركة لالنخفاض.
ً
قد ال يكون سعر اإلصدار الذي يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة .وقد يكون سعر سهم الشركة غير مستقر ومن
ً ً
الممكن أن يتأثرتأثرا كبيرا بالتقلبات الناتجة عن التغيرات في توجهات السوق فيما يتعلق باألسهم الجديدة أو أسهم الشركة الحالية .ومن المحتمل أن تنتج
ً
هذه التقلبات أيضا عن العديد من العوامل األخرى ،ومنها دون حصر ،ظروف السوق المتعلقة باألسهم وحدوث أي تغييرات تنظيمية على مجال أعمال
الشركة أو ظروف واتجاهات مجال أعمال الشركة .كما قد يكون سبب تلك التقلبات انخفاض أداء الشركة أو عدم قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية
أو دخول منافسين جدد إلى السوق أو إصدار الشركة أو أي من منافسيها إعالنات بشأن عمليات اندماج أو استحواذ ،أو عقد التحالفات االستراتيجية
ومشاريع االئتالف المشتركة ،أو قيام الشركة ببيع أسهمها في أي من الشركات التابعة لها ،أو حدوث تغييرات ُيجريها الخبراء والمحللون لألوراق المالية بشأن
التوقعات المتعلقة باألداء المالي .وربما يؤثر قيام بعض المساهمين ببيع كميات كبيرة من األسهم (أو وجود تصور لدى الجمهور بقيام المساهمين بذلك)
ً
ً
تأثيرا سلبيا على سعراألسهم في السوق.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ً
بعد إتمام عملية تحويل الدين ،ستنخفض نسبة ملكية الجمهور مما نسبته ( )%50.74إلى ما نسبته ( )%38.05وسيكون الصندوق مالكا لما نسبته ()٪25
من رأس مال الشركة ،وعليه ستنخفض قدرة المساهمين الحاليين على التصويت ،وبالتالي ستكون لهم قدرة أقل على التأثير في قرارات الشركة ،ال سيما
االستراتيجية منها والتي تتطلب موافقة مساهمي الشركة في الجمعيات العامة كتعيين أعضاء مجلس اإلدارة أو تعديل رأس مال الشركة أو اندماج الشركة
والقرارات األخرى المهمة بالنسبة للشركة.
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املا سأر ةدايز لالخ نم مهسأل نيدلا ليوحت ةيلمع

 3-عملية تحويل الدين ألسهم من خالل زيادة رأس المال
3أسباب عملية تحويل الدين واآلثار المترتبة عىل الشركة1
ستمنح األسهم الجديدة للصندوق (بصفته الدائن في تاريخ النفاذ) كما هو مفصل في القسم « 2-6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين» من هذا
التعميم مقابل المبالغ المستحقة له في ذمة الشركة كتسوية للدين بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،إذ سيكون إتمام عملية تحويل الدين
وتخصيص األسهم الجديدة للصندوق بموجب أحكام هذه االتفاقية بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بجزء قرض وزارة
المالية المحال إلى الصندوق (أي الدين) .وقد أبرمت الشركة وكبارالمساهمين اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية
العامة غير العادية للشركة) .وبموجب هذه االتفاقية يتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة .وقد وافق الصندوق
بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين على أن تتخذ الشركة جميع اإلجراءات المطلوبة منها لدعم وتسهيل وتنفيذ عملية تحويل الدين .وسيترتب على
عملية تحويل الدين انخفاض نسبة المستحقات الموجودة في ذمة الشركة لصالح وزارة المالية وستقل تكلفة قرض وزارة المالية حيث سينخفض المبلغ
المتبقي من قرض وزارة المالية بمقدارالمبلغ المحال للصندوق.
ً
تهدف الشركة من عملية تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني بما يوفر قدرا أكبر من المالءة المالية فيما يتعلق
ً
ً
بالتزاماتها المالية ،وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو .وستؤثرزيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين تأثيرا إيجابيا على مؤشرات األداء الحالية
للشركة وتعزيز وضعها االئتماني مما ُ
سيمكنها من الحصول على تصنيف ائتماني أفضل يتيح مصادر تمويل تنافسيه متعددة ،وستنعكس هذه التأثيرات
ً
ً
انعكاسا مباشرا على تحقيق أهداف الشركة المستقبلية المتعلقة بالنمو االستراتيجي (ولمزيد من التفاصيل حول أثر تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم
« 4المعلومات المالية» من هذا التعميم).

3التغيرات يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية نتيجة عملية تحويل الدين2

3هيكل الملكية الحالي قبل وبعد عملية تحويل الدين3
  3-1:لودجهيكل ملكية الشركة قبل وبعد تحويل الدين

()1

قبل عملية تحويل الدين
المساهم

بعد عملية تحويل الدين

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات

142,710,570

1,427,105,700

%16.78

142,710,570

1,427,105,700

%12.59

شركة ام اي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م).

80,000,000

800,000,000

%9.41

80,000,000

800,000,000

%7.06

شركة إعمارالشرق األوسط (ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي استراتيجيك انفستمنتس
(ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي هولدينجز(ش.ذ.م.م).

50,000,000

500,000,000

%5.88

50,000,000

500,000,000

%4.41

شركة ام اي بارتنرز (ش.ذ.م.م).

46,000,000

460,000,000

%5.41

46,000,000

460,000,000

%4.06

الصندوق

-

-

-

283,333,334

2,833,333,340

%25.00

الجمهور

431,289,430

4,312,894,300

%50.74

431,289,430

4,312,894,300

%38.05

اإلجمالي

850,000,000

8,500,000,000

%100.00

1,133,333,334

11,333,333,340

%100.00

المصدر :السوق المالية والشركة.
( )1األرقام تقريبية.
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في حال تمت الموافقة على عملية تحويل الدين ،من المتوقع أن يتم تعيين ثالثة ( )3أعضاء جدد في مجلس اإلدارة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق وذلك
ً
وفقا التفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،وسيخضع تعيين أي أعضاء جدد إلى الموافقات النظامية المطلوبة ،مع العلم بأن العدد الكلي ألعضاء مجلس
اإلدارة كما هو موضح في النظام األسا�سي والبالغ عددهم تسعة ( )9أعضاء ،وقد يترتب على تعيين األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة إجراء تغييرات في
عضويات لجان الشركة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تجدر اإلشارة أنه بمجرد اكتمال عملية تحويل الدين من خالل زيادة رأس مال الشركة ،ستبلغ ملكية الصندوق في الشركة ( ،)٪25وستنخفض ملكية
الجمهور من ( )٪50.74إلى (.)٪38.05

املا سأر ةدايز لالخ نم مهسأل نيدلا ليوحت ةيلمع

3تقييم الدين واألسهم الجديدة4

يوضح الجدول التالي المبلغ الذي ُ
سيزاد به رأس مال الشركة نتيجة تحويل الدين باستخدام سعر اإلصدار الذي تم استخدامه ألغراض إعداد المعلومات
المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.

  3-2:لودجبيان المبلغ الذي ُ
سيزاد به رأس مال الشركة باستخدام سعر إصدار األسهم االفترا�ضي المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية
التصورية الموحدة
الجهة الدائنة (في تاريخ النفاذ)

طبيعة الدين

المبلغ المستحق والذي سيتم تحويله إلى أسهم
(ريال سعودي)

الزيادة في رأس المال
()1
(ريال سعودي)

الصندوق

قرض طويل األجل

2,833,333,340

2,833,333,340

المصدر :الشركة.
( )1تم حساب الزيادة في رأس المال بناء على سعراإلصدارالذي تم استخدامه ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.

يوضح الجدول التالي عدد األسهم الجديدة التي ستصدر للصندوق نتيجة عملية تحويل الدين باستخدام سعر اإلصدار وهو قيمة السهم االسمية التي تبلغ
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد حيث تم استخدام سعراإلصدارألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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  3-3:لودجتوضيح عدد األسهم الجديدة التي ستصدر للصندوق نتيجة تحويل الدين باستخدام سعر اإلصدار الذي تم استخدامه ألغراض إعداد
المعلومات المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة
الدين من الصندوق (ريال)

عدد األسهم الجديدة

رأس المال المدفوع اإلضافي

(أ)

(ب)

(أ)(/ب)= (ج)

(ج)* القيمة االسمية ( 10ريال) للسهم = د

2,833,333,340

10

283,333,334

2,833,333,340

سعراإلصدار

()1

المصدر :الشركة.
( )1سعرإصداراألسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.
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تبلغ القيمة االسمية لألسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .حيث سيتم تحديد عدد األسهم الجديدة مقابل الدين المستحق
للصندوق عبرتقسيم مبلغ الدين على سعراإلصدار(المحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة).
يوضح الجدول التالي أثر تحويل الدين على سعراألسهم باستخدام سعراإلصدار (المحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة) والمستخدم ألغراض
إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة:
  3-4:لودجإيضاح أثر تحويل الدين على سعر األسهم باستخدام سعر إصدار األسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية
الموحدة

الدين
الذي سيتم
تحويله إلى
أسهم (ريال
سعودي)

سعرإغالق
األسهم
اإليضاحي
بتاريخ
سعر
انعقاد
اإلصدار
الجمعية
()1
العمومية
غيرالعادية
(ريال
()2
سعودي)

أ

ب

ج

2,833,333,340

10

13.54

عدد
األسهم
التي سيتم
إصدارها

رأس المال
المقابل
لألسهم
الجديدة
(ريال
سعودي)

عدد
األسهم
المصدرة
الحالية

أ/ب= د

دxالقيمة
االسمية ( 10ريال
سعودي) للسهم
الواحد = هـ

و

القيمة
إجمالي عدد
السوقية
قيمة األسهم
األسهم
للشركة قبل
الجديدة
المصدرة بعد
تحويل الدين
تحويل الدين
(ريال سعودي)

ج  xو= ح

د+و= ز

1,133,333,334 850,000,000 2,833,333,340 283,333,334

11,509,000,000

جxد=ط

سعر
السهم
القيمة
بعد
السوقية
تحويل
للشركة بعد
الدين
تحويل الدين
(ريال
سعودي)

ح+ط= ي

15,345,333,342 3,836,333,342

ي/ز= ك
13.54

المصدر :الشركة.
( )1سعرإصداراألسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.
( )2تم احتساب سعرإغالق األسهم كما في  28يوليو 2021م لغرض إيضاح طريقة احتساب أثرتحويل الدين على سعراألسهم .وسوف يتم احتساب سعراإلقفال الفعلي لألسهم في اليوم الذي يسبق انعقاد الجمعية
ً
ً
العمومية غيرالعادية وقد يختلف اختالفا جوهريا.

ً
بناء على األرقام اإليضاحية في المثال السابق ،سيبلغ سعر السهم بعد تحويل الدين ثالثة عشر رياال وأربعة وخمسين هللة سعودية ( )13.54وستنخفض
نسبة الملكية الحالية للمساهمين من الجمهور ،بما في ذلك كبارالمساهمين بعد إتمام تحويل الدين بحوالي (.)%25

املا سأر ةدايز لالخ نم مهسأل نيدلا ليوحت ةيلمع

يوضح الجدول التالي أثر تحويل الدين على ملكية األسهم لمساهم فرد على سبيل االسترشاد باستخدام سعر اإلصدار (المحدد ً
بناء على القيمة االسمية
لألسهم الجديدة) المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة:
  3-5:لودجإيضاح أثر تحويل الدين على ملكية األسهم لمساهم فردي على سبيل االسترشاد باستخدام سعر إصدار األسهم المستخدم ألغراض
إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة
البيان

()1

عدد األسهم المصدرة الحالية

أ

850,000,000

عدد األسهم الجديدة المصدرة

ب

283,333,334

أ+ب = ج

1,133,333,334

د

100,000,000

إجمالي األسهم المصدرة بعد تحويل الدين
ً
عدد األسهم التي يملكها المستثمر(افتراضيا)
الملكية الفردية اإليضاحية قبل تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

د/أ = هـ

%11.8

الملكية الفردية اإليضاحية بعد تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

د/ج = و

%8.8

[(و/هـ)100 × ]1-

()%25.0

أثرعملية التحويل على الملكية الفردية اإليضاحية (بالنسبة المئوية)
ً
عدد األسهم التي يملكها الجمهور (افتراضيا)

ز

431,289,430

ملكية الجمهور اإليضاحية بعد تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

ز/ج= ط

%38.05

أثرعملية التحويل على ملكية الجمهور اإليضاحية (بالنسبة المئوية)

ح–ط= ي

()%12.68

المصدر :الشركة.
( )1سعرإصداراألسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة ،والمحدد ً
بناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة.

3األطراف ذوي العالقة المباشرة أو غير المباشرة بعملية تحويل الدين5
ال تنطوي عملية تحويل الدين على تعامالت مع أطراف ذوي عالقة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ملكية الجمهور اإليضاحية قبل تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

ز/أ = ح

%50.74
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املا سأر ةدايز لالخ نم مهسأل نيدلا ليوحت ةيلمع

3الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين6
يبين الجدول التالي الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين وخطواتها المهمة:
  3-6:لودجالفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين وخطواتها المهمة
الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
التاريخ

الحدث

( )1اإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد جمعية عامة غير
عادية للشركة

 24محرم 1443هـ (الموافق  1سبتمبر2021م).

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة للتصويت
على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين (على أن ُيعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع
األول في حال لم يتحقق النصاب القانوني) واإلعالن عن الدعوة في
موقع السوق المالية

 24محرم 1443هـ (الموافق  1سبتمبر2021م).

نشرتعميم المساهمين
إتاحة المستندات المتوفرة للمعاينة
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 25محرم 1443هـ (الموافق  2سبتمبر2021م).
ً
ً
بين الساعة  9:00صباحا حتى الساعة  4:00مساء ابتداء من تاريخ 1443/01/28ه (الموافق 2021/09/05م).
حتى تاريخ 1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).
ً
صباحا بتاريخ 1443/02/15ه (الموافق 2021/09/22م) .وحتى الساعة ً 4:00
ً
مساء
ابتداء من الساعة 10:00

فترة التصويت بوسائل التقنية الحديثة لمساهمي الشركة
للتصويت على عملية تحويل الدين

بتاريخ 1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).

انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية للشركة

1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م).

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غيرالعادية للشركة أو اإلعالن
عن عدم انعقادها (في حال لم يتحقق النصاب القانوني)

1443/02/20ه (الموافق 2021/09/27م).

( )2اإلجراءات المطلوبة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
ً
اجتماع ثاني للجمعية العامة غيرالعادية ُ(يعد النصاب متحققا
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في حال حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة
على األقل)
إعالن الشركة عن القرارات المتخذة في االجتماع الثاني للجمعية
العامة غيرالعادية

بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع األول غيرمكتمل النصاب.

1443/02/20ه (الموافق 2021/09/27م).

( )3اإلجراءات المطلوبة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع الثاني للجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة على الدعوة لعقد اجتماع ثالث
للجمعية العامة غيرالعادية (في حال لم يتحقق النصاب القانوني
في االجتماعين األول والثاني)
الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غيرالعادية للشركة
(في حال لم يتحقق النصاب القانوني في االجتماعين األول والثاني)
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثالث للشركة ُ(يعد
ً ً
االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه)
إعالن الشركة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير
العادية

1443/02/22ه (الموافق 2021/09/29م).
1443/02/23ه (الموافق 2021/09/30م).
1443/03/15ه (الموافق 2021/10/21م).
1443/03/18ه (الموافق 2021/10/24م).

( )4اإلجراءات المطلوبة في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على رفع رأس
المال عن طريق تحويل الدين فإنه يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة
لعقد جمعية عامة غيرعادية أخرى خالل ستة ( )6أشهرمن
تاريخ موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين.

إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
قبل تاريخ 1443/07/01ه (الموافق 2022/02/02م).عدت موافقة الهيئة ملغاة.

( )5اإلجراءات المطلوبة في حال موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
تزويد الهيئة بنسخة من محضراجتماع الجمعية العامة غير
العادية

خالل عشرة ( )10أيام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين.

نشرتعديالت النظام األسا�سي على البوابة اإللكترونية لوزارة
التجارة قبل تعديله رسميا لدى وزارة التجارة

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

إصداروتسجيل األسهم الجديدة للشركة وإدراجها في السوق
المالية

سيتم إصداروتسجيل األسهم الجديدة للشركة خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على
زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

تعديل النظام األسا�سي للشركة وشهادة سجلها التجاري

خالل ثالثة ( )3أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين.

ةيلاملا تامولعملا

 4-المعلومات المالية
يجب قراءة قسم «المعلومات المالية» باإلضافة إلى المعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
والقوائم المالية لعام 2018م و2019م و2020م والتي تم تضمينها في هذا التعميم.
ً
ال يمتلك المحاسب القانوني أو أيا من موظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) أو األقارب التابعين ألي من هؤالء
الموظفين أي أسهم أو مصلحة من أي نوع ً
سواء في الشركة أو شركاتها التابعة والتي من شأنها أن تؤثرعلى استقالليتهم .قدم المحاسب القانوني كما في تاريخ

هذا التعميم موافقتهم الخطية على اإلشارة الواردة في هذا التعميم بشأن دورهم كمحاسبين قانونيين للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م ،ولم يقم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم.

تم إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة من قبل إدارة الشركة لتوضيح التأثيرالمالي على القوائم المالية لعام 2020م الناتج عن تحويل الدين كما
ُ
لو كان التحويل قد تم في  1يناير 2020م والتعديالت المترتبة على ذلك خالل بقية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وقد أعدت المعلومات
المالية التصورية الموحدة بناء على سعرإصداراألسهم االفترا�ضي عشرة ( )10رياالت سعودية وذلك ألغراض توضيحية فقط .وتستند التعديالت التصورية
على االفتراضات المبينة في اإليضاحات المرفقة بالمعلومات المالية التصورية الموحدة ،وال تمثل النتائج المالية الفعلية للمجموعة أو وضعها المالي ،وال
تعطي أي مؤشرعن النتائج والوضع المالي المستقبلي ألنشطة المجموعة عند إتمام التحويل المذكور أعاله.

4مقارنة نتائج العمليات التصورية والمدققة لبيان أثر تحويل الدين1
يوضح الجدول التالي مقارنة بين قائمة المركزالمالي الموحدة المدققة والتصورية كما في  31ديسمبر2020م:
  4-1:لودجمقارنة بين قائمة المركزالمالي الموحدة المدققة والتصورية كما في  31ديسمبر2020م
كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

تعديالت
تصورية

2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)
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الموجودات
ممتلكات ومعدات

5,609,660

-

5,609,660

موجودات حق االستخدام

84,250

-

84,250

عقارات استثمارية

4,906,277

-

4,906,277

إيرادات غيرمفوترة

300,848

-

300,848

عقارات التطوير

1,315,494

-

1,315,494

موجودات غيرملموسة

7,877

-

7,877

استثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

2,445,822

-

2,445,822

ذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

117,848

-

117,848

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

14,788,076

-

14,788,076

الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من ذمم الموظفين المدينة – برنامج تملك منزل

7,785

-

7,785

إيرادات غيرمفوترة

444,610

-

444,610

عقارات التطوير

145,153

-

145,153

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

654,776

-

654,776

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

101,358

-

101,358

النقد وما في حكمه

174,904

-

174,904

إجمالي الموجودات المتداولة

1,528,586

-

1,528,586

إجمالي الموجودات

16,316,662

-

16,316,662

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
8,500,000

2,833,333

11,333,333
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الموجودات غيرالمتداولة

رأس المال

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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4قائمة المركز المالي الموحدة

ةيلاملا تامولعملا

كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

تعديالت
تصورية

2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)

احتياطي نظامي

11,536

-

11,536

خسائرمتراكمة

()2,668,263

88,685

()2,579,578

إجمالي حقوق الملكية

5,843,273

2,922,018

8,765,291

المطلوبات
المطلوبات غيرالمتداولة
قروض طويلة األجل

5,475,161

()2,833,333

2,641,828

مطلوبات عقود اإليجار

51,319

-

51,319

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

61,937

-

61,937

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

93,906

-

93,906

إيرادات فائدة غيرمكتسبة – برنامج تملك منزل

31,977

-

31,977

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

5,714,300

()2,833,333

2,880,967

المطلوبات المتداولة
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ذمم دائنة ومستحقات

1,510,420

()90,935

1,419,485

الزكاة المستحقة

108,687

2,250

110,937

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2,626,250

-

2,626,250

قروض قصيرة األجل

472,933

-

472,933

مطلوبات عقود اإليجار

40,799

-

40,799

إجمالي المطلوبات المتداولة

4,759,089

()88,685

4,670,404

إجمالي المطلوبات

10,473,389

()2,922,018

7,551,371

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

16,316,662

-

16,316,662

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

رأس المال

ارتفع رأس المال من  8,500مليون ريال سعودي إلى  11,333مليون ريال سعودي نتيجة إصدار  283,333,334سهم جديد بقيمة  2,833مليون ريال
سعوديً ،
بناء على سعر إصدار األسهم االفترا�ضي ( )10رياالت سعودية وذلك مقابل تحويل الدين .وقد ُبنيت افتراضات حجم تحويل الدين وسعر التحويل
على اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين (ولمزيد من التفاصيل عن اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم« 2-6تفاصيل مستندات عملية
تحويل الدين» من هذا التعميم).
وفيما يلي تفاصيل التغيرفي رأس المال بعد تحويل الدين:
  4-2:لودجرأس مال الشركة الحالي والتصوري بعد تحويل الدين كما في  31ديسمبر2020م
كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

تعديالت
تصورية

2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)

رأس المال
ً
مصدرنقدا
ً
مصدرعينا

6,800,000

2,833,333

1,700,000

-

1,700,000

المجموع

8,500,000

2,833,333

11,333,333

9,633,333

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

الخسائر المتراكمة

انخفضت الخسائر المتراكمة بمقدار  88,685ألف ريال سعودي ،أي من  2,668,263ألف ريال سعودي (ما يمثل  %31.4من رأس مال الشركة) إلى
 2,579,578ألف ريال سعودي (ما يمثل  %22.8من رأس مال الشركة) وذلك بسبب انخفاض صافي خسارة السنة الذي نتج عن استبعاد األعباء التمويلية
المحملة على الدين المحول للصندوق والتي بلغت  90,935ألف ريال سعودي كما في 2020م.

ةيلاملا تامولعملا

قروض طويلة األجل

ً
بناء على القوائم المالية التصوريةُ ،يعد الدين المحول جزءا من القروض طويلة األجل ،وتم تخفيض القروض طويلة األجل البالغة  5,475,161ألف ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2020م بمقدارالدين المحول  2,833,333ألف ريال سعودي ليصل إلى  2,641,828ألف ريال سعودي.
ذمم دائنة ومستحقات

انخفضت الذمم الدائنة والمستحقات نتيجة استبعاد جزء من األعباء التمويلية المستحقة بمبلغ  90,935ألف ريال سعودي والمتعلقة باألعباء التمويلية
المحملة على الدين المحول للصندوق خالل عام 2020م.
الزكاة المستحقة

أثر تحويل الدين على احتساب الوعاء الزكوي من خالل تأثيره على خسارة السنة قبل الزكاة ،والتي انخفضت بمقدار  90,935ألف ريال سعودي نتيجة
انخفاض األعباء التمويلية ،وقد أدى هذا االنخفاض إلى زيادة الوعاء الزكوي بنفس المبلغ .وبناء عليه ،ارتفع رصيد الزكاة المستحقة بمبلغ  2,250ألف ريال
سعودي من  108,687ألف ريال سعودي ليصل إلى  110,937ألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع مصاريف الزكاة بنفس المبلغ.

-1-2

4قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

يوضح الجدول التالي مقارنة بين قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

تعديالت
تصورية

2020م
(تصورية)

2020م
(مدققة)

اإليرادات

547,287

-

547,287

تكلفة اإليرادات

()866,316

-

()866,316

مجمل (الخسارة)  /الربح

()319,029

-

()319,029

مصاريف بيع وتسويق

()79,676

-

()79,676

مصاريف عمومية وإدارية

()277,094

-

()277,094

خسارة االنخفاض في القيمة

()167,960

-

()167,960

مصاريف االستهالك

()191,786

-

()191,786

مصاريف اإلطفاء

()8,094

-

()8,094

الخسارة من العمليات الرئيسية

()1,043,639

-

()1,043,639

اإليرادات األخرى ( /المصروفات)
دخل وديعة مرابحة

2,536

-

2,536

األعباء التمويلية

()315,568

90,935

()224,633

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

48,065

-

48,065

إيرادات أخرى ،بالصافي

115,242

-

115,242

خسارة السنة قبل الزكاة

()1,193,364

90,935

()1,102,429

الزكاة

()55,000

()2,250

()57,250

صافي خسارة السنة

()1,248,364

88,685

()1,159,679

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى من شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()14,170

-

()14,170

بنود سيتم تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
إعادة قياس أرباح من التزامات المنافع المحددة

3,552

-

3,552
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المصروفات

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

  4-3:لودجمقارنة بين قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

ةيلاملا تامولعملا

كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

2020م
(مدققة)

تعديالت
تصورية

2020م
(تصورية)

()1,258,982

88,685

()1,170,297

خسارة السهم
خسارة األسهم األساسية والمخفضة العادية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم (بالريال السعودي للسهم)

()1.47

0.45

()1.02

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

األعباء التمويلية

أدى استبعاد جزء من القروض المتعلقة بالدين المحول خالل عام 2020م إلى انخفاض األعباء التمويلية بمبلغ  90,935ألف ريال سعودي من 315,568
ألف ريال سعودي إلى  224,633ألف ريال سعودي.
الزكاة

ارتفع مصروف الزكاة بمقدار  2,250ألف ريال سعودي من  55,000ألف ريال سعودي إلى  57,250ألف ريال سعودي نتيجة انخفاض األعباء التمويلية
بمقدار 90,935ألف ريال سعودي ،مما أدى إلى زيادة الوعاء الزكوي وبالتالي ارتفاع مصروف الزكاة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ولمزيد من التفاصيل حول الدعاوى القضائية المرتبطة بالزكاة ،يرجى مراجعة جدول (« )3 - 6الدعاوى القضائية الجوهرية» من هذا التعميم.
صافي خسارة السنة

انخفض صافي خسارة السنة بمبلغ  88,685ألف ريال سعودي من  1,258,982ألف ريال سعودي إلى  1,170,297ألف ريال سعودي بسبب انخفاض
األعباء التمويلية بمقدار 90,935ألف ريال سعودي وارتفاع مصروف الزكاة بمقدار 2,250ألف ريال سعودي بسبب تحويل الدين.
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4قائمة التدفقات النقدية الموحدة
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يوضح الجدول التالي مقارنة بين قائمة التدفقات النقدية الموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
  4-4:لودجمقارنة بين قائمة التدفقات النقدية الموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

2020م
(مدققة)

تعديالت
تصورية

2020م
(تصورية)

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل الزكاة

()1,193,364

90,935

()1,102,429

تعديالت لتسوية خسارة السنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك

341,912

-

341,912

خسارة االنخفاض في القيمة

264,989

-

264,989

إطفاء

8,094

-

8,094

األعباء تمويلية

315,568

()90,935

224,633

الحصة في نتائج شركات مستثمربها بطريقة حقوق الملكية

()48,065

-

()48,065

دخل وديعة مرابحة

()2,536

-

()2,536

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()39,495

-

()39,495

أرباح من بيع عقارات استثمارية

()5,717

-

()5,717

مصروف منافع الموظفين – برنامج تملك منزل

8,264

-

8,264

مخصص عقارات التطوير

137,622

-

137,622

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15,930

-

15,930

ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

()10,062

-

()10,062

إيرادات غيرمفوترة – بالصافي

298,661

-

298,661

ةيلاملا تامولعملا

كما في  31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

2020م
(مدققة)

تعديالت
تصورية

2020م
(تصورية)

عقارات التطوير

110,347

-

110,347

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

()84,991

-

()84,991

ذمم دائنة ومستحقات

88,834

-

88,834

أعباء تمويلية مدفوعة

()191,175

-

()191,175

أعباء تمويلية مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار

()3,958

-

()3,958

زكاة مدفوعة

()68,129

-

()68,129

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

()14,309

-

()14,309

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()71,580

()71,580

األنشطة االستثمارية
دفع نقدي لودائع مرابحة ألجل

()1,582,359

-

()1,582,359

دخل وديعة مرابحة

2,536

-

2,536

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()144,002

-

()144,002

إضافات إلى العقارات االستثمارية

()12,168

-

()12,168

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

13,023

-

13,023

إضافات إلى موجودات غيرملموسة

()3,455

-

()3,455

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()244,871

-

()244,871

األنشطة التمويلية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

استثمارفي وديعة مرابحة ألجل

1,481,554

-

1,481,554
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مدفوعات قروض

()162,750

-

()162,750

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

17,013

-

17,013

مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار

()24,247

-

()24,247

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

86,962

-

86,962

النقص في النقد وما في حكمه

()229,489

-

()229,489

النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

404,393

-

404,393

النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

174,904

174,904

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

خسارة السنة قبل الزكاة

انخفضت خسارة السنة قبل الزكاة بمقدار  90,935ألف ريال سعودي من  1,193,364مليون ريال سعودي إلى  1,102,429مليون ريال سعودي نتيجة
انخفاض األعباء التمويلية بمقدار 90,935ألف ريال سعودي.
األعباء التمويلية

انخفضت األعباء التمويلية بمقدار  90,935ألف ريال سعودي من  315,568ألف ريال سعودي إلى  224,633ألف ريال سعودي نتيجة استبعاد األعباء
ّ
التمويلية المتعلقة بالدين
المحول خالل عام 2020م.

WWW.KAEC.NET

المتحصل من قروض

256,946

-

256,946

ةيلاملا تامولعملا

4مؤشرات األداء الرئيسية2
يوضح الجدول التالي مقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية للشركة بناء على القوائم المالية الموحدة والمعلومات المالية التصورية للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر2020م.
  4-5:لودجمقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية للشركة بناء على القوائم المالية الموحدة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
كما في  31ديسمبر2020م

هامش إجمالي الربح (الخسارة) ()%
هامش صافي الربح (الخسارة) ()%
العائد على الموجودات ()%

()1

()2

()3

العائد على حقوق الملكية ()%

()4

معدل القروض طويلة األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل (مرة)

()5

2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)

()%58.3

()%58.3

()%228.1

()%211.9

()%7.7

()%7.1

()%21.4

()%13.2

0.48

0.23

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
( )1تم احتساب هامش إجمالي الربح (الخسارة) بقسمة إجمالي الربح (الخسارة) على اإليرادات.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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( )2تم احتساب هامش صافي الربح (الخسارة) بقسمة صافي الربح (الخسارة) للسنة على اإليرادات.
( )3تم احتساب العائد على الموجودات بقسمة صافي الربح (الخسارة) للسنة على إجمالي الموجودات.
( )4تم احتساب العائد على حقوق الملكية بقسمة صافي الربح (الخسارة) للسنة على إجمالي حقوق الملكية.
( )5تم احتساب معدل القروض طويلة األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل بقسمة إجمالي القروض طويلة األجل على مجموع إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل.

ً
ً
ّ
أثرتحويل الدين تأثيرا مباشرا على األعباء التمويلية من خالل استبعاد الجزء المحمل على المبلغ المحال ،مما أدى إلى انخفاض الخسائرالمحققة للسنة.
ً
ً
وبناء على ذلك ،تأثرهامش صافي الخسارة والعائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية تأثيرا إيجابيا طفيف ،وقد ساهم ارتفاع حقوق الملكية بعد
ً
تحويل الدين في زيادة أكبرنسبة إلى العائد على حقوق الملكية.
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كما انخفض معدل القروض طويلة األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل بسبب تحويل الدين البالغ  2,833مليون ريال سعودي
إلى حقوق الملكية.
يوضح الجدول التالي مقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية لرأس المال العامل بناء على القوائم المالية الموحدة والمعلومات المالية التصورية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
  4-6:لودجمقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية لرأس المال العامل بناء على القوائم المالية الموحدة والتصورية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر2020م.
كما في  31ديسمبر2020م

رأس المال العامل كنسبة مئوية من صافي خسارة للسنة ()%
أيام المخزون (عقارات التطوير) (يوم)

النسبة المتداولة (مرة)

()2

()6

()6

%51.0

%47.3

61

61

()3

335

335

()4

243

أيام الذمم المدينة (يوم)
أيام الذمم الدائنة (يوم)

()1

2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)

()5

0.32

243
0.33

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
( )1تم احتساب رأس المال العامل كنسبة مئوية من صافي خسارة السنة بقسمة رأس المال العامل (إجمالي الموجودات المتداولة (باستثناء النقد وما في حكمه وودائع المرابحة ألجل) مطروحا منه إجمالي المطلوبات
المتداولة (باستثناء الجزء المتداول من قروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل ومطلوبات عقود اإليجار) على صافي خسارة السنة.
ً
( )2تم احتساب أيام المخزون بقسمة رصيد عقارات التطويرعلى تكلفة اإليرادات مضروبا في  365يوم.
ً
( )3تم احتساب أيام الذمم المدينة التجارية بقسمة صافي الذمم المدينة التجارية على اإليرادات مضروبا في  365يوم.
ً
( )4تم احتساب أيام الذمم الدائنة التجارية بقسمة صافي الذمم الدائنة التجارية على اإليرادات مضروبا في  365يوم.
( )5تم احتساب النسبة المتداولة بقسمة إجمالي الموجودات المتداولة على إجمالي المطلوبات المتداولة.
( )6تجدراإلشارة إلى أن النسبة الموجبة نتجت عن قسمة رأس المال العامل السالب على صافي الخسارة للسنة.

في  31ديسمبر2020م ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  3,230مليون ريال سعودي .وانعكس ذلك على نسبة رأس المال
ّ
العامل من صافي الخسارة للسنة أعاله .وقد أثر تحويل الدين على رأس المال العامل إذ انخفضت المطلوبات المتداولة نتيجة انخفاض األعباء التمويلية
ً
المستحقة انخفاضا أكبرمن ارتفاع الزكاة المستحقة ،مما أدى إلى ارتفاع النسبة المتداولة من  0.32مرة إلى  0.33مرة.

ةيلاملا تامولعملا

4خسارة السهم3
يوضح الجدول التالي خسارة السهم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م وتأثيرتحويل الدين عليها.
  4-7:لودجمقارنة بين خسارة السهم في القوائم المالية الموحدة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
كما في  31ديسمبر2020م
2020م
(مدققة)

2020م
(تصورية)

الخسارة العائدة لمالكي األسهم العادية في الشركة األم (ريال سعودي)

()1,248,364

()1,159,679

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (ألف سهم)

850,000

1,133,333

خسارة السهم (ريال سعودي)

()1.47

()1.02

المصدر :القوائم المالية لعام 2020م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

يتم احتساب ربحية أو خسارة السهم بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة إلى مالكي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل السنة.

4تطور سعر سهم الشركة4
يوضح الشكل التالي تطور سعر سهم الشركة خالل سنة واحدة سابقة لتقدم الشركة إلى الهيئة لتسجيل وطرح أوراقها المالية وذلك من  21مايو 2020م
إلى  24مايو 2021م.
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الشكل  :1أداء سعرسهم الشركة خالل سنة واحدة

٥٠,٠

١٢
١٠

٤٠,٠

٨

٣٠,٠

٦

٢٠,٠

٤

١٠,٠

-

 - ٢١ﻣﺎﻳﻮ

٢
 - ٢١اﺑﺮﻳﻞ

 - ٢١ﻣﺎرس

 - ٢١ﻓﱪاﻳﺮ

 - ٢٠دﻳﺴﻤﱪ

اﻟﺴﻌﺮ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

المصدر :السوق المالية (كما في  24مايو 2021م).

 - ٢٠ﻧﻮﻓﻤﱪ

 - ٢٠أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن(

 - ٢٠ﺳﺒﺘﻤﱪ

 - ٢٠أﻏﺴﻄﺲ

 - ٢٠ﻳﻮﻟﻴﻮ

 - ٢٠ﻳﻮﻧﻴﻮ

٠
 - ٢٠ﻣﺎﻳﻮ
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٦٠,٠

١٤

 - ٢١ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

انخفضت خسارة السهم بعد عملية تحويل الدين االفتراضية من ( )1.47ريال سعودي للسهم في عام 2020م إلى ( )1.02ريال سعودي للسهم .ويعود
انخفاض الخسارة إلى انخفاض خسارة السنة لعام 2020م من ( )1,248مليون ريال سعودي إلى ( )1,160مليون سعودي بسبب انخفاض األعباء التمويلية
المتعلقة بمبلغ الدين المحول .كما ساهم ارتفاع عدد األسهم من  850مليون سهم إلى  1,133مليون سهم الناتج عن تحويل الدين ،في انخفاض خسارة
السهم.

ةيلاملا تامولعملا

  4-8:لودجأداء سعرسهم الشركة خالل سنة واحدة
السنة

2020م

الشهر

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

متوسط إجمالي حجم
التداول خالل الشهر(مليون)

2.1

2.7

3.7

5.0

8.7

متوسط السعرخالل الشهر
(ريال سعودي)

4.5

7.0

7.1

7.6

10.0

2021م
نوفمبر

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

سبتمبر أكتوبر
9.3

6.1

4.5

2.9

5.3

14.6

6.0

5.9

10.1

9.5

9.4

9.1

9.0

10.7

8.3

10.7

المصدر :السوق المالية (كما في  24مايو 2021م).

4ملخص القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية يف  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م5
-5-1

4قائمة المركز المالي الموحدة

  4-9:لودجقائمة المركزالمالي الموحدة
كما في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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2019م

2018م

2020م

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة
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ممتلكات ومعدات

5,466,868

5,879,747

5,609,660

موجودات حق استخدام

-

113,332

84,250

عقارات استثمارية

5,183,031

5,045,060

4,906,277

إيرادات لم يصدربها فواتير

183,901

630,975

300,848

عقارات التطوير

1,458,324

922,763

1,315,494

موجودات غيرملموسة

18,616

12,516

7,877

استثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

2,422,565

2,411,927

2,445,822

الذمم المدينة للموظفين  -برنامج تملك منزل استثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

104,497

115,382

117,848

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

14,837,802

15,131,702

14,788,076

الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من ذمم موظفين مدينة  -برنامج تملك منزل

6,278

7,213

7,785

إيرادات لم يصدربها فواتير

508,395

413,144

444,610

عقارات التطوير

347,079

720,845

145,153

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

761,538

656,661

654,776

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

50,000

-

101,358

نقد وما في حكمه

602,632

404,393

174,904

إجمالي الموجودات المتداولة

2,275,922

2,202,256

1,528,586

إجمالي الموجودات

17,113,724

17,333,958

16,316,662

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

8,500,000

8,500,000

8,500,000

احتياطي نظامي

11,536

11,536

11,536

خسائرمتراكمة

()861,470

()1,409,281

()2,668,263

إجمالي حقوق الملكية

7,650,066

7,102,255

5,843,273

المطلوبات غيرالمتداولة
قروض طويلة األجل

7,051,250

6,556,250

5,475,161

ةيلاملا تامولعملا

كما في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

مطلوبات عقود إيجار

-

80,625

51,319

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

64,220

63,868

61,937

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

68,911

116,388

93,906

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

26,871

30,737

31,977

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

7,211,252

6,847,868

5,714,300

المطلوبات المتداولة

الزكاة المستحقة

156,843

121,816

108,687

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

857,500

1,557,500

2,626,250

قروض قصيرة األجل

150,000

366,398

472,933

مطلوبات عقود إيجار

-

33,013

40,799

إجمالي المطلوبات المتداولة

2,252,406

3,383,835

4,759,089

إجمالي المطلوبات

9,463,658

10,231,703

10,473,389

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

17,113,724

17,333,958

16,316,662

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.

-5-2

4قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

  4-10:لودجقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م
2018م

2019م

2020م

اإليرادات

1,008,234

946,807

547,287

تكلفة اإليرادات

()669,827

()644,819

()866,316

إجمالي الربح

338,407

301,988

()319,029

البيع والتسويق

()81,742

()79,491

()79,676

عمومية وإدارية

()263,584

()290,652

()277,094

خسارة االنخفاض في القيمة

()49,835

()59,881

()167,960

استهالك

()186,514

()199,521

()191,786

إطفاء

()12,443

()10,479

()8,094

الربح(/الخسارة) من العمليات الرئيسية

()255,711

()338,036

()1,043,639

دخل وديعة مرابحة

7,737

791

2,536

أعباء تمويلية

()59,653

()268,736

()315,568

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

26,130

7,983

48,065

إيرادات أخرى ،بالصافي

209,909

109,607

115,242

ربح(/خسارة) السنة قبل الزكاة

()71,588

()488,391

()1,193,364

الزكاة

()66,000

()45,000

()55,000

صافي ربح(/خسارة) السنة

()137,588

()533,391

()1,248,364

الدخل(/الخسارة) الشامل اآلخر
الحصة(/الخسارة) في الدخل الشامل اآلخرمن شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

7,744

()18,621

()14,170

إعادة قياس الربح من خطط المنافع المحددة

183

4,810

3,552
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ألف ريال سعودي

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ذمم دائنة ومستحقات

1,088,063

1,305,108

1,510,420

ةيلاملا تامولعملا

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي
إجمالي الربح(/الخسارة) الشاملة للسنة

2018م

2019م

2020م

()129,661

()547,202

()1,258,982

إجمالي الخسارة العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

()127,158

()547,202

()1,258,982

حصص غيرمسيطرة

()2,503

-

-

ربح(/خسارة) األسهم األساسية والمخفضة العادية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم

()0.16

()0.63

()1.47

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
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4قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  4-11:لودجقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2018م

2020م

2019م

األنشطة التشغيلية
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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خسارة السنة قبل الزكاة

()71,588

()488,391

()1,193,364

استهالك

292,991

349,945

341,912

خسارة االنخفاض في القيمة

49,835

59,881

264,989

إطفاء

12,443

10,479

8,094

أعباء تمويلية

59,653

268,736

315,568

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()26,130

()7,983

()48,065

دخل وديعة مرابحة

()7,737

()791

()2,536

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()1,444

()2,622

()39,495

ربح من بيع عقارات استثمارية

()84,114

()38,297

()5,717

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

-

140

-

مصروف منافع الموظفين  -برنامج تملك منزل

10,335

6,979

8,264

مخصص تطويرالعقارات

()1,329

-

137,622

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15,113

17,234

15,930

248,028

175,310

()196,798

تعديالت رأس المال العامل
الذمم المدينة للموظفين  -برنامج تملك منزل

()32,857

()18,799

()10,062

إيرادات غيرمفوترة  -بالصافي

()287,812

()367,090

298,661

تطويرعقارات

()201,826

179,626

110,347

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

13,530

42,003

()84,991

ذمم مدينة طويلة األجل

24,059

-

-

ذمم دائنة ومستحقات

()14,154

151,957

88,834

صافي النقد الناتج(/المستخدم) في العمليات

()251,032

163,007

205,991

أعباء تمويلية مدفوعة

()289,066

()318,979

()191,175

أعباء تمويلية مدفوعة لمطلوبات عقود اإليجار

-

()5,265

()3,958

الزكاة المدفوعة

()62,243

()80,027

()68,129

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

()3,468

()12,776

()14,309

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()605,809

()254,040

()71,580

ةيلاملا تامولعملا

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2018م

2020م

2019م

األنشطة االستثمارية
استثمارفي وديعة مرابحة ألجل لدى البنوك

()13,758,746

()8,860,894

1,481,554

دفع نقدي لودائع مرابحة ألجل

14,232,856

8,910,894

()1,582,359

صافي الحركة في ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

-

-

-

متحصالت من ودائع مرابحة ألجل

7,929

1,924

2,536

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()392,516

()378,910

()144,002

إضافات للعقارات االستثمارية

()159,434

()106,557

()12,168

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

-

46,506

13,023

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

-

140

-

إضافات إلى موجودات غيرملموسة

()15,861

()4,379

()3,455

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()85,772

()391,276

()244,871

مدفوعات قروض

()591,250

()1,245,000

()162,750

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

7,653

53,967

17,013

مدفوعات مطلوبات عقود اإليجارقصيرة األجل

-

()507

-

مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

-

()27.781

()24,247

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

66,403

447,077

86,962

الزيادة(/النقص) في النقد وما في حكمه

()625,178

()198,239

()229,489

النقد وما في حكمة في بداية السنة

1,227,810

602,632

404,393

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

602,632

404,393

174,904

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
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المتحصالت من القروض

650,000

1,666,398

256,946

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

األنشطة التمويلية

يذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 5-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
5أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس1
5تشكيل مجلس اإلدارة

-1-1

يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة ( )9أعضاء تعينهم الجمعية العامة للشركة .ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األسا�سي ولوائح
الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة .وتكون مدة عضوية مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث ( )3سنوات كحد أق�صى لكل دورة.
يوضح الجدول اآلتي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس لدورته الحالية والتي بدأت بتاريخ 1442/02/09هـ (الموافق 2020/09/26م) وتنتهي
بتاريخ 1445/03/10هـ (الموافق 2023/09/25م) كما في تاريخ هذا التعميم:
  5-1:لودجأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس كما في تاريخ هذا التعميم
نسبة الملكية
المباشرة ()%

()1

االسم

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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المنصب

الجنسية

صفة
العضوية

االستقاللية

قبل عملية
تحويل
الدين

بعد عملية
تحويل
الدين

نسبة الملكية
غيرالمباشرة ()%
قبل عملية بعد عملية
تحويل
تحويل
الدين
الدين

تاريخ التعيين

()2

WWW.KAEC.NET

جمال ماجد خلفان
بن ثنيه

رئيس مجلس
اإلدارة

إماراتي

غيرتنفيذي

غيرمستقل

0.0004831

0.00036238

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

عبدالله إبراهيم
سليمان الهويش

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

غيرمستقل

0.0000120

0.00000900

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

محمد نبيل محمد
حسن حفني

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

غيرمستقل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

عارف عبدالله
عبدالرحمن الهرمي
البستكي

عضو مجلس
اإلدارة

إماراتي

غيرتنفيذي

مستقل

0.0001176

0.00008824

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

أسامة عمرسعيد
عبدالله باريان

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

مستقل

0.0000117

0.00000882

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

فالح معتصم فالح
حجاج

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

مستقل

0.0000011

0.0000008

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

أحمد يوسف محمد
سعيد بشناق

عضو مجلس
اإلدارة
والعضو
المنتدب

سعودي

تنفيذي

غيرمستقل

0.0000117

0.00000882

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

بدرهشام أحمد
يوسف علي رضا

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

مستقل

0.0000005

0.0000004

ال يوجد

ال يوجد

1442/02/09هـ
(الموافق
2020/09/26م)

هاني عثمان باعثمان

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

غيرتنفيذي

غيرمستقل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/07/06هـ
(الموافق
2021/02/08م)

أحمد عبد الوهاب
بدوي

أمين سر
مجلس
اإلدارة

سعودي

-

-

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/11/25هـ
(الموافق
2021/07/05م)

المصدر :الشركة.
( )1نسب المساهمة تقريبية ً
بناء على المعلومات الواردة في موقع تداول كما في تاريخ  1يوليو 2021م.
( )2التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في الدورة الحالية للمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم « 3-1-5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس»
من هذا التعميم تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.

يذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ
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5مسؤوليات مجلس اإلدارة

ً
يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاصا من ذوي الخبرة العالية .وللمجلس كافة الصالحيات إلدارة أعمال الشركة واإلشراف على
شؤونها .كما يولي المجلس مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة إلى اإلدارة العليا بالشركة.
كما أن لديه بعض الصالحيات المتعلقة بلجان منبثقة من المجلس وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ُ
(ويشار إليهما
ً
مجتمعتين باسم «اللجان») .ووفقا لالئحة الحوكمة الداخلية للشركة المقرة من الجمعية العامة ،يحق لمجلس اإلدارة تشكيل لجان منبثقة عن المجلس
ذات صالحيات محددة موضحة في الئحة عملها.
يمكن تلخيص مسؤوليات المجلس ورئيس وأمين سرالمجلس على النحو التالي:
	)أ(مجلس اإلدارة

	)ب(رئيس مجلس اإلدارة

يختص رئيس المجلس بـدعوة مجلس اإلدارة الجتماعاته ورئاسة الجمعيات العامة للمساهمين وتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية
والرسمية والخاصة ،وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والدفاع وسماع الدعاوى والرد عليها ،واإلقرار واإلنكار والصلح والمخاصمة والمخالصة
وقبول األحكام ونفيها والتنازل واإلبراء وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء واالستشاريين والمحكمين
والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين واستبدالهم والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبولها ونفيها واالعتراض على األحكام وطلب االسئناف والتماس إعادة النظر
والتهميش على صكوك األحكام وطلب رد االعتباروالشفعة وطلب تنحي القا�ضي ،وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ .والتوقيع على
االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ،واستالم المبالغ بشيكات باسم الشركة واستالم صكوك األحكام ،وطلب تنحي القضاة وطلب
اإلدخال والتداخل وذلك لدى كافة المحاكم الشرعية والمحاكم اإلدارية (ديوان المظالم) والتجارية والعمالية ،ولدى لجان المنازعات المالية والمصرفية
ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية والمصرفية ،وكافة اللجان القضائية األخرى ،وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق واإلدعاء العام ،ومراجعة
الهيئة العامة لالستثمار وهيئة المدن االقتصادية والتوقيع أمامها ،ومراجعة الهيئة والتوقيع على المستندات الالزمة لها والدخول في المنافسات واستالم
االستمارات .كما له حق الشراء والبيع وقبول اإلفراغ ودفع الثمن وقبول الهبة واإلفراغ والرهن وفك الرهن وقبول الرهن ،والتأجيرواالستئجار ،وتوقيع عقود
األجرة وتجديدها واستالم اإلجرة واالستالم والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك .كما له
حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات والشركات التي تشترك فيها الشركة أو تساهم فيها
وقرارات الشركاء ومالحق التعديل لدى كاتب العدل بما فيها بيع وشراء الحصص واألسهم والتنازل وزيادة رأس المال وخفضه فيها ،وتوقيع جميع العقود
الخاصة بالشركة مع الغير ،وتعديل بند اإلدارة ودخول وخروج شركاء ،والدخول في شركات قائمة وتأسيس شركات جديدة وشراء وبيع الحصص واألسهم

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ولمجلس اإلدارة تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التابعة أو الزميلة وكذلك الشركات التي تشارك فيها الشركة بالقيمة والطريقة التي يراها المجلس،
إضافة إلىى أن لمجلس اإلدارة تقديم الضمانات للقروض والتسهالت االئتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة أو الزميلة أو
الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك حسب نسبة ملكيتها فيها.
ً
ويكون للمجلس في حدود اختصاصاته وصالحياته وسلطاته أن يوكل أو يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير وذلك في مباشرة عمل أو أعمال معينة
أو إجراء أو تصرف معين وله إلغاء هذا التفويض أو التوكيل .وتجدراإلشارة إلى أنه ال يتوقع أن يكون هناك أي تغييرات في اختصاصات وصالحيات وسلطات
المجلس نتيجة عملية تحويل الدين ،حيث أن التعديالت التي سيتم اقتراحها لتعديل النظام األسا�سي للشركة نتيجة زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل
الدين لن تشمل تغييرات في صالحيات المجلس.
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مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي
تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله .وله في سبيل ذلك رسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها ،وتصريف أمورها
داخل المملكة وخارجها .كما لمجلس اإلدارة تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغيروالجهات الحكومية وكافة الجهات والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات
على اختالف أنواعها ،كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود التأسيس واألنظمة األساسية
للشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل وقرارات الشركاء بما فيها زيادة رأس المال وخفضه وبيع وشراء الحصص
واألسهم والتنازل ،والدخول في المنافسات الحكومية والخاصة والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن وقبوله لألرا�ضي والعقارات
واألسهم والحصص وأصول الشركة بما فيها منقوالت الشركة ومنشآتها ،ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستالم الصكوك وتحديث الصكوك وإدخالها في
النظام الشامل والتنازل عن النقص في المساحة واالستالم والتسليم واالستئجاروالتأجيروتوقيع عقود األجرة وتجديدها وإلغائها وفسخها والقبض والدفع
وبيع وشراء األسهم والحصص في الشركات التي تملك فيها الشركة وشراء األسهم والحصص في الشركات األخرى وحضور جمعيات الشركاء والجمعيات
العامة فيها والتصويت على قراراتها وتسجيل االعتراضات والتحفظات ،وإجراء كل ما يلزم للشركات التي تستثمرفيها الشركة أو تشترك فيها من تعديل ودمج
وتصفية وشراء وبيع وتنازل وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم .كما للمجلس فتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع
لدى البنوك وتفويض الغير فيها واعتماد السحب واإليداع االلكتروني لدى البنوك وتفويض الغير فيها ،وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة
األوراق والمستندات والشيكات واتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت وكافة المعامالت المصرفية بما فيها السندات ألمر ،وفتح المحافظ االستثمارية
وقفلها والمناقلة بين المحافظ االستثمارية وبيع وشراء األسهم واألوراق المالية ،كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم ،وطلب التأشيرات واستقدام
األيدي العاملة من خارج المملكة ،والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم ،واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،ولمجلس اإلدارة عقد
القروض مهما كان نوعها من صناديق ومؤسسات وهيئات التمويل الحكومي مهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة،
وله عقد القروض مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة وله في الحاالت أعاله تقديم الضمانات مهما
كان نوعها ،ويجوز لمجلس اإلدارة إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وفق تقدير المجلس ومنها عدم جدوى المطالبة بهذه االلتزامات أو إذا كانت كلفة
المطالبة أعلى من تحصيل االلتزام وغيرها من الحاالت وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة.

يذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

ودفع وقبض الثمن وبيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح ،وفتح الفروع للشركة وإغالقها .كما له توقيع اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
وتوقيع الكمبياالت والسندات ألمروالشيكات وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة وإغالقها وتفويض الغير ،وفتح االعتمادات والسحب واإليداع لدى
البنوك وإصدارالضمانات المصرفية ،والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية ،بما فيها فتح المحافظ االستثمارية
وقفلها ،وله تعيين الموظفين وعزلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم ،واستخراج
اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها .وله أن يعين الوكالء والمحامين واالستشاريين والمحكمين عن الشركة وإصدارالوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.
ً
وله تفويض أو توكيل العضو المنتدب أو واحدا أو أكثرمن أعضاء المجلس أو من الغيرفي مباشرة عمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض.
)ج(أمين سر مجلس اإلدارة

يختص أمين سرالمجلس بتسجيل مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته وتوجيهاته في محاضراجتماعات مجلس اإلدارة وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات
األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة.

-1-3

5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

فيما يلي بيان بخبرات كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
	)أ(األستاذ جمال ماجد خلفان بن ثنيه ،رئيس مجلس اإلدارة
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األستاذ جمال ماجد خلفان بن ثنيه 62 ،سنة ،يشغل منصب عضومجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2017م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
ً
رئيس مجلس اإلدارة في شركة إعمارالعقارية ،وهي شركة مساهمة إماراتية ،تعمل في مجال التطويرالعقاري ،منذ عام 2020م .علما أنه كان يشغل
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة إعمارالعقارية منذ عام 2012م.
عضو لجنة االستثمارات في شركة إعمارالعقارية ،وهي شركة مساهمة إماراتية ،تعمل في مجال التطويرالعقاري ،منذ عام 2019م.
عضو لجنة االستثمارات في شركة إعمارللتطوير ،وهي شركة مساهمة إماراتية مدرجة ،تعمل في مجال التطويرالعقاري ،منذ عام 2019م.
عضو مجلس إدارة في شركة تطويرالموانئ ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال النقل ،منذ عام 2018م.
عضو مجلس إدارة في شركة إعمارللتطوير ،وهي شركة مساهمة إماراتية مدرجة ،تعمل في مجال التطويرالعقاري ،منذ عام 2019م.
حصل على بكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة اإلمارات ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في عام 1981م.
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	)ب(األستاذ عبدالله إبراهيم سليمان الهويش ،نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالله إبراهيم سليمان الهويش 59 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت ،وهي شركة مساهمة
مدرجة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2019م.
عضو لجنة االستثماروالتمويل في شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت ،وهي شركة مساهمة مدرجة،
تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2019م.
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة حلواني إخوان ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال الصناعات الغذائية ،منذ عام 2019م.
عضو اللجنة التنفيذية في شركة حلواني إخوان ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال الصناعات الغذائية ،منذ عام 2019م.
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة حلواني إخوان – مصر ،وهي شركة مساهمة غير مدرجة مصرية ،تعمل في مجال الصناعات الغذائية ،منذ
عام 2019م.
عضو اللجنة التنفيذية في شركة حلواني إخوان – مصر ،وهي شركة مساهمة غير مدرجة مصرية ،تعمل في مجال الصناعات الغذائية ،منذ عام
2019م.
عضو لجنة المراجعة في الشركة ،منذ عام 2019م.
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة صناعات العي�سى ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال الصناعة ،منذ عام 2019م.
رئيس اللجنة التنفيذية في شركة صناعات العي�سى ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال الصناعة ،منذ عام 2019م.
عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة صناعات العي�سى ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال الصناعة ،منذ عام 2019م.
عضو مجلس إدارة في شركة سدكو كابيتال ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2019م.
ي
رئيس مجلس إدارة شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تعمل في مجال التمويل العقار  ،منذ عام 2018م.
رئيس اللجنة التنفيذية في شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تعمل في مجال التمويل العقاري ،منذ عام 2013م.
حصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية ،في عام 1985م.
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)ج(األستاذ محمد نبيل محمد حسن حفني ،عضو مجلس اإلدارة

األستاذ محمد نبيل محمد حسن حفني 42 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
عضو مجلس اإلدارة في شركة مستشفى سميرعباس ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال الخدمات الطبية المتطورة ،منذ عام 2019م.
عضو لجنة المراجعة في شركة مستشفى سميرعباس ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال الخدمات الطبية المتطورة ،منذ عام 2019م.
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مستشفى سمير عباس ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال الخدمات الطبية المتطورة ،منذ عام
2019م.
عضو مجلس مديرين في شركة ضفاف للخدمات اللوجستية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ،منذ عام
2017م.
عضو مجلس اإلدارة في شركة المناخة للتطويرالعقاري ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال تطويرالمشاريع العقارية ،منذ عام 2016م.
المديرالتنفيذي لشركة كن لالستثمارالقابضة ،وهي شركة قابضة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2013م.
حصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2002م وماجستير في إدارة
األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2017م.

األستاذ عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستكي 47 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية
في الوقت الحالي:
عضو مجلس إدارة في شركة أرامكس ،وهي شركة مساهمة إماراتية مدرجة ،تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ،منذ عام 2019م.
عضو اللجنة االستراتيجية في شركة أرامكس ،وهي شركة مساهمة إماراتية مدرجة ،تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ،منذ عام 2019م.
رئيس مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل واالستثمار العقاري – مصر ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال التمويل العقاري واالستثمار،
ً
منذ عام 2010م ،علما أنه كان يشغل عضوية مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2007م.
حصل على ماجستيرإدارة أعمال دولية من جامعة ولونغوني دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في عام 2001م.
)ه(األستاذ أسامة عمر سعيد عبدالله باريان ،عضو مجلس اإلدارة

األستاذ أسامة عمرسعيد عبدالله باريان 39 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
مديراالستثمارفي شركة اقرأ العالمية لالستثمار ،وهي شركة مساهمه مقفلة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2020م.
رئيس االستثمارات المالية في شركة ميثاق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2017م.
نائب رئيس استثمارات الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة سدكو كابيتال ،وهي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية،
تعمل في مجال إدارة األصول ،منذ عام 2011م.
حصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2006م وماجستيرفي اإلدارة المالية من
جامعة موناش ،أستراليا ،في عام 2009م.
	)و(األستاذ فالح معتصم فالح حجاج ،عضو مجلس اإلدارة

األستاذ فالح معتصم فالح حجاج 31 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
الرئيس التنفيذي لشركة أمام العقارية التابعة لشركة دلة البركة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة وتطوير األصول
العقارية ،منذ عام 2019م
الشريك والمدير التنفيذي لشركة معتصم فالح حجاج ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة األصول العائلية الخاصة ،منذ
عام 2015م.
حصل على بكالوريوس في االقتصاد والتطوير العقاري من جامعة شامبان ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 2012م ودبلوم في إطار العقارات والتطوير
من كلية األعمال بجامعة هارفارد ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 2017م.
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الرئيس التنفيذي في شركة أمالك للتمويل ،وهي شركة مساهمة إماراتية ،تعمل في مجال التمويل العقاري ،من عام 2007م.
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	)د(األستاذ عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستكي ،عضو مجلس اإلدارة

يذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

	)ز(األستاذ أحمد يوسف محمد سعيد بشناق ،عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

األستاذ أحمد يوسف محمد سعيد بشناق 43 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م ومنصب العضو المنتدب في الشركة
منذ عام 2021م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
عضو مجلس المديرين في شركة الرأي للصناعات الدوائية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال صناعة األدوية ،منذ عام 2014م.
الشريك التنفيذي في شركة كورنرستون لالستشارات المالية واإلدارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال االستشارات ،منذ عام
2013م.
حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2001م ،وماجستيرفي إدارة األعمال من كلية
وارتون بجامعة بينسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 2010م.
	)ح(األستاذ بدر هشام أحمد يوسف علي رضا ،عضو مجلس اإلدارة

األستاذ بدرهشام أحمد يوسف علي رضا 41 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
مديرتنفيذي لشركة كن الرياضية العالمية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال الرياضة واللياقة البدنية ،منذ عام 2019م.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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حصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة براون ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 2002م وماجستير في اإلدارة من جامعة ليفربول ،المملكة
المتحدة ،في عام 2009م.
	)ط(األستاذ هاني عثمان باعثمان ،عضو مجلس اإلدارة

األستاذ هاني عثمان باعثمان 52 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية ،وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية ،تعمل في مجال إدارة األصول االستثمارية وتقديم المشورة،
منذ عام 2020م.
عضومجلس إدارة في شركة أبتاون جدة ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال إدارة األصول االستثمارية وتقديم المشورة ،منذ عام 2020م.
رئيس مجلس إدارة آينوكس المالية ،وهي شركة سويسرية ،تعمل في مجال إدارة األصول ،منذ عام 2014م.
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نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة المرجان الدولية القابضة ،وهي شركة استثمارية مرخصة من مركز دبي المالي العالمي ،تعمل في مجال
االستثمار ،منذ عام 2011م.
عضو مجلس إدارة في شركة الخزامى لإلدارة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال تطويرالعقارات ،منذ عام 2010م.
حصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ريدينج في المملكة المتحدة في العام 1995م ،وماجستير في إدارة األعمال من جامعة لندن –

مدرسة إمبريال كوليج لإلدارة – المملكة المتحدة في عام 2001م.

	)ي(األستاذ أحمد عبد الوهاب بدوي ،أمين سر المجلس

األستاذ أحمد عبد الوهاب بدوي 49 ،سنة ،يشغل منصب أمين سرمجلس اإلدارة في الشركة منذ 2021م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
الرئيس التنفيذي لشؤون الحوكمة والمخاطروااللتزام في الشركة ،منذ عام 2021م.
حصل على بكالوريوس في العلوم – إدارة مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام 1996م.

يذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

5اإلدارة العليا2
-2-1

5نظرة عامة عىل اإلدارة العليا

تتألف اإلدارة العليا من أعضاء مؤهلين ذوي خبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتما�شى مع أهداف وتوجيهات المجلس
وأصحاب المصلحة .وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين وترقيتهم إلى المناصب
العليا فيها.

-2-2

5السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين

فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبارالمسؤولين التنفيذيين:
	)أ(األستاذ أحمد يوسف محمد سعيد بشناق ،عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يرجى مراجعة القسم« 3-1-5السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس» من هذا التعميم.
	)ب(األستاذ سيريل بيايا ،الرئيس التنفيذي (ابتدا ًء من تاريخ 1443/01/24ه (الموافق 2021/09/01م))

األستاذ سيريل بيايا 47 ،سنة ،سينضم للشركة في تاريخ 1443/01/24ه (الموافق 2021/09/01م) .وسيشغل منصب الرئيس التنفيذي.
حصل على ماجستيرفي الهندسة من المدرسة المركزية ،ليل – فرنسا ،في عام 1998م.

حصل على بكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية من جامعة اليرموك ،المملكة األردنية الهاشمية ،في عام 1993م ،وعلى ماجستير في إدارة األعمال من
جامعة ولونغوغ ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في عام 2008م.
	)د(األستاذ أحمد عبد الوهاب بدوي ،الرئيس التنفيذي لشؤون الحوكمة والمخاطر وااللتزام وأمين سر مجلس اإلدارة

)ه(األستاذ يوسف بن ناصر الصائغ ،الرئيس التنفيذي للعمليات

ً
األستاذ يوسف ناصرالصائغ 59 ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2021م .ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.
حصل على بكالوريوس في العلوم الهندسية من جامعة كاليفورنيا ريفيرسايد ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 1987م.
	)و(األستاذة أر ليدا عريف ،الرئيس التنفيذي للتطوير

األستاذة أرليدا عريف 57 ،سنة ،انضمت إلى الشركة في عام 2021م .وتشغل ً
حاليا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير.
حصلت على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سيراكيوز ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 1985م ،وماجستيرفي الهندسة المدنية (الهندسة
الجيوتقنية) من جامعة كاليفورنيا بيركلي ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 1986م.

	)ز(األستاذ طارق محمود خان ،الرئيس التنفيذي للتسويق

ً
األستاذ طارق محمود خان ٣٨ ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2021م .ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للتسويق.
حصل على بكالوريوس في العلوم – إدارة التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام ٢٠٠٧م ،وماجستيرفي إدارة
األعمال من جامعة األعمال والتكنولوجيا ،المملكة العربية السعودية ،في عام ٢٠١٠م.
	)ح(األستاذ علي بن محمد الـجربوع ،الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

ً
األستاذ علي بن محمد الـجربوع 40 ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2021م .ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية.
حصل على بكالوريوس في أصول الدين من جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2005م ،وماجستيرفي قانون تمويل واستثمارالشركات من
جامعة ويستمانستر ،المملكة المتحدة ،في عام 2012م.
	)ط(األستاذ فارس هشام الصواف ،الرئيس التنفيذي اللستراتيجية واالستثمار

ً
األستاذ فارس هشام الصواف ٤٠ ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2021م .ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية واالستثمار.
حصل على بكالوريوس في العلوم – نظم المعلومات اإلدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،في عام ٢٠٠٣م.
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يرجى مراجعة القسم« 3-1-5السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس» من هذا التعميم.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

)ج(األستاذ إياد عبد الرحيم ،المدير المالي

ً
األستاذ إياد عبد الرحيم 49 ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2019م .ويشغل حاليا منصب المديرالمالي.

ةينوناقلا تامولعملا

 6-المعلومات القانونية
6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة1
يقرأعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
 .أتحويل الدين ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.
ً
 .بال يخل تحويل الدين بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها.
 .جأن المنهجية المتبعة في تحديد سعراألسهم الجديدة من خالل قبول العرض المقدم من الصندوق عادلة ومعقولة وتحقق مصلحة حملة األسهم
وجميع األطراف ذات العالقة بشكل عادل.
ً
 .دال يوجد هناك أي تغيير مزمع أو مخطط له في اإلدارة التنفيذية للشركة نتيجة لتحويل الدين .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى انه تم التمديد
للعضو المنتدب لمدة ثالثة أشهرتنتهي في تاريخ 1443/03/05هـ (الموافق 2021/10/11م) والموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي واإلعالن عن
ذلك في موقع السوق المالية ،كما أن المديرالمالي التنفيذي للمجموعة سيغادرالشركة في تاريخ 1442/12/20هـ (الموافق 2021/07/30م).
 .هتم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذا التعميم.
 .وهذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات تحويل الدين التي يجب على مساهمي الشركة أخذها بعين االعتبار
للتصويت بشكل مطلع.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 .زال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.

6تفاصيل مستندات عملية تحويل الدين2
-2-1

6اتفاقية القرض
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أبرمت الشركة اتفاقية القرض مع وزارة المالية بتاريخ 1432/06/20هـ (الموافق 2011/05/23م) والتي تم تعديلها بموجب االتفاقية اإللحاقية التي
ً
وقعها الطرفان بتاريخ 1436/08/17هـ (الموافق 2015/06/04م) .قدمت وزارة المالية بموجب اتفاقية القرض قرضا للشركة بمبلغ خمسة مليارات
( )5,000,000,000ريال سعودي خاضعة لعمولة سنوية حسب المعدالت التجارية السائدة ،وذلك لغرض تطوير مدينة الملك عبدالله االقتصادية
الواقعة بمحافظة رابغ ،المملكة العربية السعودية.
ً
التزمت الشركة في األساس بسداد قرض وزارة المالية على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبارا من 1436/08/14هـ (الموافق 2015 /06/01م) .ولكن ً
بناء
على الطلب المقدم من الشركة قبل موعد استحقاق أي من الدفعات لصالح وزارة المالية .وقدأعادت وزارة المالية جدولة مبلغ قرض وزارة المالية
ً
ً
بحيث يصبح مستحق السداد على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبارا من 1441/10/09هـ (الموافق 2020/06/01م) مع عمولة مستحقة تدفع سنويا
حتى تاريخ 1447/12/15هـ (الموافق 2026/06/01م) .ولكن ً
بناء على الطلب المقدم من الشركة وقبل دفع أي من مستحقات وزارة المالية  .أصدرت
وزارة المالية «موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة» في تاريخ 1442/11/07هـ (الموافق  )2021/06/17بحيث تصبح قيمة القرض مستحق
ً
ً
ً
ً
السداد مليارين وخمسمائة وثالثين مليونا وستمائة وواحد وثالثين ألفا ومائة وستين ( )2,530,631,160رياال سعوديا تدفع على سبعة ( )7أقساط سنوية
ً
ً
اعتبارا من 1445/11/24هـ (الموافق 2024/06/01م) مع عمولة مستحقة تدفع سنويا حتى تاريخ 1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م) ،وذلك
بشرط إتمام عملية تحويل الدين وإجراء تعديل على اتفاقية القرض بين وزارة المالية والشركة .وفي حال عدم إتمام عملية تحويل الدين وإجراء تعديل
ً
على اتفاقية القرض بين وزارة المالية والشركة ،سيكون القرض مستحق السداد خمسة مليارات وثالثمائة وثالثة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة وستون
ً
ً
ألفا وخمسمائة ( )5,363,964,500ريال سعودي تدفع على سبعة ( )7أقساط سنوية اعتبارا من 1445/11/24هـ (الموافق 2024/06/01م) مع عمولة
ً
مستحقة تدفع سنويا حتى تاريخ 1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م) ،بحيث تبلغ قيمة كل قسط سبعمائة وستون مليون وستمائة وستون ألف
وسبعمائة وخمسون ( )760,660,750ريال سعودي باستثناء آخر قسط بقيمة ثمانمائة مليون ( )800,000,000ريال سعودي .ويوضح الجدول التالي آلية
إعادة جدولة قرض وزارة المالية بالتفصيل:
  6-1:لودجآلية إعادة جدولة قرض وزارة المالية
األقساط في حال عدم إتمام عملية تحويل الدين
(ريال سعودي)

األقساط في حال إتمام عملية تحويل الدين
(ريال سعودي)

1445/11/24هـ (الموافق 2024/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1446/12/05هـ (الموافق 2025/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1447/12/15هـ (الموافق 2026/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1448/12/26هـ (الموافق 2027/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1450/01/08هـ (الموافق 2028/06/01م)

760,660,750

361,500,000

تاريخ االستحقاق

ةينوناقلا تامولعملا

األقساط في حال عدم إتمام عملية تحويل الدين
(ريال سعودي)

األقساط في حال إتمام عملية تحويل الدين
(ريال سعودي)

1451/01/19هـ (الموافق 2029/06/01م)

760,660,750

361,500,000

1452/01/29هـ (الموافق 2030/06/01م)

800,000,000

361,631,160

المجموع

5,363,964,500

2,530,631,160

تاريخ االستحقاق
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6اتفاقية حوالة القرض
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أبرمت وزارة المالية والصندوق اتفاقية حوالة جزئية بتاريخ 1442/08/07هـ (الموافق 2021/03/20م) والتي سيتم بموجبها حوالة جزء من قرض وزارة
المالية لصالح الصندوق بمبلغ قدره مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340ريال سعودي
من آخر الدفعات المستحقة لوزارة المالية التي ما زالت قائمة وغير مستوفاة من قبل الشركة بموجب اتفاقية القرض (أي المبلغ المحال) بحيث يحل
الصندوق محل وزارة المالية فيما يتصل باتفاقية القرض من حقوق والتزامات تتعلق بالمبلغ المحال ،واستحقاق المبلغ المحال ليصبح ّ
حال األداء في
ً
تاريخ نفاذ اتفاقية حوالة القرض .وستصبح اتفاقية حوالة القرض نافذة تلقائيا بالتزامن مع صدور موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على عملية
تحويل الدين حيث سيكون الصندوق هو الدائن المعني في عملية تحويل الدين ،وبذلك سيتم إصدار جميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق وسيتم
إيداعها في محفظة الصندوق خالل فترة خمسة ( )5أيام عمل تسبق تاريخ اإلتمام .وقد قدمت الشركة موافقتها على الحوالة واستحقاق المبلغ المحال
بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) .ال تخل هذه الحوالة بأي من التزامات الشركة بشروط وأحكام اتفاقية القرض كما تعد اتفاقية القرض
سارية بجميع شروطها وأحكامها وذلك بخصوص جميع االلتزامات والحقوق التي لم ّ
تحول للصندوق بموجب أحكام اتفاقية حوالة القرض حيث سيتم
إعادة جدولة الدفعات المتبقية في ذمة الشركة لصالح وزارة المالية والنظر في فك جزء من رهن األرا�ضي المرهونة لصالح وزارة المالية بموجب موافقة
وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة ،وذلك بعد أن تقوم الشركة بتزويد وزارة المالية بخطة عملها الجديدة .والجديربالذكرأن الشركة في صدد تعيين
شركة استشارية لمساعدتها في وضع خطة العمل الجديدة.
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تتضمن اتفاقية القرض التزام الشركة بتقديم ضمان لكامل مبلغ القرض من خالل رهن أرض مساحتها أربعة وعشرون مليون وسبع مائة وأربعة وعشرون
ً
ً
ألف وأربع مائة وثالثة وعشرون ( )24,724,423مترا مربعا تمثل القطع أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و )7المحددة بالصكوك أرقام ( 2و 3و 4و 5و 6و 7بتاريخ
1431/12/24ه (الموافق 2010/11/30م)) (والمشار إليها في هذا التعميم بـ «األرا�ضي المرهونة») من األرا�ضي المملوكة للشركة في مدينة الملك عبدالله
ً
ً
االقتصادية بمحافظة رابغ لصالح وزارة المالية والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية  168,182,977مترا مربعا .سيستمررهن األرا�ضي المرهونة كالتزام على الشركة
لصالح وزارة المالية بموجب اتفاقية القرض بصرف النظر عن حوالة المبلغ المحال للصندوق بموجب اتفاقية حوالة القرض .وفي تاريخ 1442/11/07هـ
(الموافق 2021/06/17م) ً
وبناء على طلب الشركة ،أصدرت وزارة المالية خطاب موافقة وزارة المالية المشروطة إلعادة الجدولة والقا�ضي بإمكانية النظر
ُ
في فك رهن األرا�ضي المرهونة ،وذلك بعد أن تزود الشركة وزارة المالية بخطة عملها الجديدة ،ولكن ال يوجد حتى تاريخ هذا التعميم أي اتفاق بين الشركة
ووزارة المالية أو الصندوق بشأن فك رهن األرا�ضي المرهونة أو جزء منها فيما يتعلق بالمبلغ المحال ومن الممكن أن ترفض وزارة المالية أو الصندوق فك
رهن األرا�ضي المرهونة أو فك جزء منها بنسبة انخفاض قرض وزارة المالية بسبب حوالة المبلغ المحال بموجب اتفاقية حوالة القرض .تم إبرام اتفاقية
حوالة القرض واتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ليتم حوالة جزء من قرض وزارة المالية بما يعادل مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليون وثالثمائة
وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340ريال سعودي من آخر الدفعات المستحقة لوزارة المالية ،التي ما زالت قائمة وغير مستوفاة من
قبل الشركة بموجب اتفاقية القرض (أي قيمة الدين حسب ما هو ُم َّ
عرف في هذا التعميم) لصالح الصندوق ،وذلك لغرض تحويل الدين ألسهم يمتلكها
الصندوق في رأس مال الشركة.

ةينوناقلا تامولعملا

6اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين
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أبرمت الشركة وعدد من كبار مساهميها اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق بتاريخ 1442/01/12هـ (الموافق 2020/08/31م) (مشروطة
بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة) (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين») .وبموجب هذه االتفاقية ،تم االتفاق على زيادة
رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة لصالح الصندوق .ويكون إتمام عملية تحويل الدين وتخصيص األسهم الجديدة
للصندوق بموجب أحكام هذه االتفاقية بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بالمبلغ المحال ،بما يشمل حماية الشركة
بموجب تلك االتفاقية من أي مطالبات مستقبلية متعلقة بالمبلغ المحال .وفيما يلي ملخص ألهم بنود اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين:
  6-2:لودجملخص اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين
ملخص

البند

الشركة (بصفتها الشركة محل عملية تحويل الدين).
الصندوق (بصفته المكتتب في األسهم الجديدة مقابل تحويل الدين).
كبارالمساهمين الحاليين (بصفتهم ضامنين اللتزامات وضمانات الشركة) ،وهم:
األطراف

شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات
شركة ام اي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م).
شركة ام اي بارتنرز (ش.ذ.م.م).
شركة ام اي استراتيجيك انفستمنتس (ش.ذ.م.م).
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عدد األسهم الجديدة
سعراإلصدار

شركة ام اي هولدينجز(ش.ذ.م.م).
شركة إعمارالشرق األوسط (ش.ذ.م.م).
ً
ً
ً
ً
مائتان وثالثة وثمانون مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون ألفا وثالثمائة وأربعة وثالثون ( )283,333,334سهما عاديا ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد.
ً
تم تحديد سعراإلصداربناء على القيمة االسمية لألسهم الجديدة قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
إن إتمام عملية تحويل الدين واكتتاب الصندوق في األسهم الجديدة مشروط بتحقق عدد من الشروط .وفيما يلي ملخص ألهم تلك الشروط:
الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة فيما يخص عملية تحويل الدين وتعديل النظام األسا�سي للشركة.
الحصول على موافقة هيئة المدن االقتصادية فيما يخص عملية تحويل الدين.
الحصول على موافقة الهيئة والسوق المالية فيما يخص عملية تحويل الدين.
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الشروط المسبقة
لإلتمام

إبرام اتفاقية حوالة القرض.
الحصول على الموافقات الخطية من البنوك الدائنة للشركة فيما يخص عملية تحويل الدين ،ويجوز للصندوق بموجب إشعار خطي وفي أي وقت سابق
لتاريخ 1442/10/15ه (الموافق 2021/05/27م) (ويشارإليه فيما يلي بـ «التاريخ الفاصل») إعفاء الشركة من هذا الشرط وبذلك ُيسمح للشركة وكبار
المساهمين بإتمام اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين بغض النظرعن صدور الموافقات من قبل البنوك الدائنة .وتجدراإلشارة إلى أنه تم الحصول على هذه
الموافقات الخطية من قبل البنوك الدائنة للشركة فيما يخص عملية تحويل الدين.
عدم وقوع أي إخفاق جوهري اللتزامات وضمانات الشركة وكبار المساهمين بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،أو حدوث أي تغيير جوهري في
ً
الظروف من شأنه التأثيرسلبا على المركزالمالي أو نتائج العمليات للشركة أو أي من الشركات التابعة ،وذلك في تاريخ اإلتمام أو قبله.
ً
في حال تم اإلتمام في تاريخ لم يتمكن بحلوله الصندوق من ترشيح ثالثة ( )3أشخاص لعضوية مجلس إدارة الشركة تمهيدا النتخابهم من قبل الجمعية
العامة العادية ،فيجب حصول مجلس إدارة الشركة على خطابات استقالة مقدمة من قبل ثالثة ( )3من أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم عضو غيرتنفيذي،
على أن يتم االتفاق على هوية هؤالء األعضاء في وقت الحق بين األطراف .ويقوم مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماع إلصدار قراره بتعيين األشخاص
ً
ً
المرشحين خطيا من قبل الصندوق في أي وقت سابق الجتماع مجلس اإلدارة ،ويعتبرهذا التعيين نافذا من تاريخ اإلتمام حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس
ً
إدارة الشركة وذلك وفقا لما ورد في نظام الشركة األساس واألنظمة ذات العالقة فيما يتعلق بوجود مركزشاغرفي عضوية مجلس اإلدارة .ويجوز للصندوق
بموجب إشعارخطي وفي أي وقت سابق للتاريخ الفاصل إعفاء الشركة من هذا الشرط.
تم االتفاق على عدد من الشروط الواجب تحققها خالل ستة ( )6أشهرمن تاريخ اإلتمام (وهو تاريخ استيفاء التزامات اإلتمام المنصوص عليها أدناه) (ويشارإليه
فيما يلي بـ«تاريخ اإلتمام») .وفيما يلي ملخص ألهم تلك الشروط:
تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة للشركة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد.

الشروط الالحقة
لإلتمام

تعديل النظام األسا�سي للشركة ليتوافق مع األنظمة السارية.
تعديل شهادة السجل التجاري للشركة لتوضح رأس مال الشركة بعد عملية تحويل الدين.
تعديل ترخيص هيئة المدن االقتصادية لتوضح رأس مال الشركة بعد عملية تحويل الدين.
تجديد عدد من شهادات وتراخيص الشركة والشركات التابعة للشركة منتهية الصالحية.
ً
تقديم دليل كافي بإتمام عملية زيادة رأس المال إلى مصرف اإلنماء ،وذلك خالل خمسة عشر( )15يوما من تاريخ اإلتمام.
نشرالنظام األسا�سي المعدل للشركة على موقع وزارة التجارة.

ةينوناقلا تامولعملا

ملخص

البند

بعد استيفاء كافة الشروط المسبقة ،يجب على األطراف الوفاء بااللتزامات التالية:
انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية للشركة ،والتي يتم بموجبها:
قيام مجلس إدارة الشركة بتقديم بيان مراجع الحسابات الموقع من أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ،والذي يتضمن منشأ الدين ومقداره.
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة فيما يخص زيادة رأس المال وتعديل النظام األسا�سي للشركة ،وإصداراألسهم الجديدة.

التزامات اإلتمام

الضمانات األساسية للقدرة والسلطة وملكية األسهم والمالءة المالية.
الضمانات المتعلقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك تزويد الصندوق بجميع القوائم المالية ذات العالقة وبأنها تقدم صورة حقيقية وصادقة لحال الشركة
والشركات التابعة للشركة.
ن
ن
الضمانات المتعلقة بالديو  ،بما في ذلك عدم وجود أي حالة تقصير أو ظروف أدت إلى أحقية أي طرف بطلب أي دفعات متعلقة بديو الشركة أو
الشركات التابعة للشركة.
الضمانات المتعلقة بالضرائب ،بما في ذلك دفع جميع الضرائب المترتبة على الشركة والشركات التابعة للشركة وعدم وجود أي نزاع أو محاسبة قانونية
من أي جهة حكومية.

للشركة من أي التزامات جوهرية أو نشوء أي ضرر جوهري للشركة أو الشركات التابعة للشركة.

الضمانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ،بما فيها ملكية الشركة أو الشركات التابعة للشركة لجميع حقوق الملكية الفكرية الالزمة ألعمالهم.
الضمانات المتعلقة بالبيئة ،بما في ذلك عدم مخالفة أي أنظمة بيئية متعلقة بالتلوث ،وحماية الصحة العامة ،والمواد الكيميائية الضارة ،وغيرها .وعدم
وجود أي تلوث حالي قد يؤدي إلى ضرر (فعلي أو محتمل) للشركة أو الشركات التابعة للشركة.
الضمانات المتعلقة بالموظفين وحوافز الموظفين ،بما في ذلك التقيد بجميع األنظمة المتعلقة بالعمل وتأكيد االلتزام بالتسجيل في المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية والتزامات برنامج التوطين.
ً
الضمانات المتعلقة بالنزاعات وااللتزامات ،وهذا يتضمن عدم وجود أي نزاعات جوهرية تكون الشركة أو الشركات التابعة طرفا فيها.
الضمانات المتعلقة بالتأمين ،وهذا يشمل أن جميع وثائق التأمين سارية وقابلة للتنفيذ.
الضمانات المتعلقة بالمعلومات ،بما فيها أن جميع المستندات والمعلومات المقدمة حقيقية ودقيقة.
الضمانات المتعلقة بحماية البيانات ،بما فيها التقيد بجميع األنظمة والقوانين المتعلقة بحماية البيانات ،والحفاظ على الخصوصية وتسجيل االتصاالت.
تتعهد الشركة للصندوق بأن تعوض الصندوق عن أي خسائرناتجة عن:

تعهدات الشركة
بتعويض الصندوق

أي إخالل بضمانات الشركة أو ناتجة عن أي التزامات وضمانات متعلقة بالضرائب تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،أو متعلقة بأي نزاع ينشأ قبل
ً
تاريخ اإلتمام ومتعلق بعقارات الشركة ،وذلك لمدة أقصاها ثالث ( )3سنوات من تاريخ اإلتمام ومحدودة في جميع األحوال بقيمة إجمالية ال تتجاوز مبلغا
يعادل سبعمائة وثمانية مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وخمسة وثالثين ( )708,333,335ريال سعودي.
أي إخالل بضمانات الشركة المتعلقة بتأسيس الشركة حسب األصول ،والقدرة على اإلنجاز ،وتنفيذ اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،والحصول على
جميع الموافقات الالزمة من الشركات والجهات الحكومية ،والصالحيات ،وملكية األسهم التي تؤهل الشركة إلبرام هذه االتفاقية ،وفيما يتعلق بإخالل
الشركات التابعة للمادة  180من نظام الشركات السابق أو بعدم التزام الشركات التابعة بالمادة  181من نظام الشركات الحالي ،وأي غرامات أو جزاءات أو
ُ
عقوبات تفرض على الشركات التابعة من أي جهة حكومية متعلقة بالصحة أو السالمة ،وأي التزامات متعلقة بالضرائب تفرض من هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك ،وأي إخالل من الشركة فيما يتعلق بالمادة  71من نظام الشركات ،وأي غرامات أو جزاءات أو عقوبات تفرض على الشركة من أي جهة حكومية
فيما يتعلق بعدم االلتزام بالفقرة ( )6من المادة  43من نظام حوكمة الشركات ،وعن عدم وجود أو عدم قابلية اإلنفاذ ألي من صكوك أو شهادات الملكية
المتعلقة بعقارات أي من الشركة أوالشركات التابعة التي تدعي الشركة امتالكها ،وعن أي تلوث أوإصالح متعلق بالتربة أومياه البحر ،وذلك في حال حدوثها
في تاريخ اإلتمام أو قبله ،وعن الشروط الالحقة لإلتمام ،وأي مطالبات من أطراف أخرى فيما يخص عملية تحويل الدين واكتتاب الصندوق في األسهم
الجديدة ،وذلك لمدة غير محدودة من الزمن ولكن محدودة في جميع األحوال ،فيما عدا الضمانات المتعلقة بالضرائب ،بقيمة إجمالية ال تتجاوز مبلغ
يعادل مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340ريال سعودي.
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ضمانات الشركة

الضمانات المتعلقة باألنظمة واإلعالنات ،بما في ذلك توفرجميع التراخيص والموافقات الالزمة ألعمال الشركة والشركات التابعة للشركة والتزام الشركة
بجميع متطلبات الهيئة.
الضمانات المتعلقة باألمالك والعقارات ،بما في ذلك أن تكون جميع صكوك العقارات الموجودة في مدينة الملك عبدالله االقتصادية مسجلة باسم
الشركة أو الشركات التابعة للشركة ،وعدم وجود أي خالفات أو نزاعات متعلقة بعقارات الشركة أو الشركات التابعة لها.
الضمانات المتعلقة باالتفاقيات ،وهذا يعني أن إبرام اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين لن ُيؤدي إلى إعفاء أي طرف متعاقد مع الشركة أو الشركات التابعة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تقديم الشركة للهيئة نسخ من محضرونتائج الجمعية العامة غيرالعادية.
إصدارجميع األسهم الجديدة لصالح الصندوق و سيتم إيداعها في محفظة الصندوق خالل فترة الخمس ( )5أيام عمل التي تسبق تاريخ االتمام.
ً
موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تعد الشركة طرفا فيها ،بما في ذلك إعادة الموافقة
ً
ً
على أي تعامالت تمت الموافقة عليها مسبقا في الجمعية العامة غيرالعادية للشركة (وذلك وفقا ألحكام المادة  71من نظام الشركات).
قيام الجمعية العامة غيرالعادية للشركة بإصدارأي قرارات أخرى مطلوبة لتنفيذ الشركة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
ً
توجيه أمين سر مجلس إدارة الشركة بتقديم أي قرارات أو تعديالت على النظام األسا�سي للشركة للجهات ذات العالقة وفي المدة المحددة نظاما لذلك،
والحصول على سجل تجاري محدث يعكس التغييرات في رأس مال الشركة الناتجة عن عملية تحويل الدين.
إعالن الشركة عن نتائج الجمعية العامة غيرالعادية على موقع السوق المالية.
ً
قيام الشركة وضمانها تسجيل األسهم الجديدة وإدراجها في السوق المالية في أقرب وقت ممكن عمليا.
ً
قيام الشركة بنشرجميع اإلعالنات األخرى الملطوبة ،وذلك وفقا لألنظمة ذات العالقة وأحكام اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين.
ً
قدمت الشركة للصندوق عددا من الضمانات المتعلقة بالشركة والشركات التابعة للشركة لها وذلك بتاريخ اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين .وتتجدد هذه
ُ
ً
الضمانات وتدخل حيز التطبيق فورا قبل تاريخ اإلتمام ،باستثناء ما يتعلق بالمسائل التي أفصح عنها للصندوق بموجب خطاب اإلفصاح الذي يتضمن
اإلفصاحات المتعلقة بالضمانات والذي يتعين على الشركة تقديمه للصندوق عند اإلتمام .وفيما يلي ملخص ألهم تلك الضمانات:

ةينوناقلا تامولعملا

البند

ضمانات كبار
المساهمين

ملخص

ً
قدم كبار المساهمين عددا من الضمانات المتعلقة بالشركة والشركات التابعة للشركة للصندوق بتاريخ اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين وتتجدد هذه
ً
ٌ
ملخص ألهم تلك الضمانات:
الضمانات وتدخل حيزالتطبيق فورا قبل تاريخ اإلتمام .وفيما يلي
الضمانات األساسية للقدرة والصالحيات الممنوحة وملكية األسهم والمالءة المالية.
الضمانات المتعلقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك تزويد الصندوق بجميع القوائم المالية المعنية وتقديم صورة حقيقية ودقيقة لحال الشركة والشركات
التابعة للشركة.
الضمانات المتعلقة بالديون ،بما فيها عدم وجود أي حالة تقصيرأو ظروف أدت إلى أحقية أي طرف بطلب أي دفعات متعلقة بديون الشركة أو الشركات
التابعة للشركة.
الضمانات المتعلقة بالضرائب ،بما في ذلك دفع جميع الضرائب المترتبة على الشركة والشركات التابعة للشركة وعدم وجود أي نزاع أو محاسبة قانونية
من أي جهة حكومية.
الضمانات المتعلقة باألنظمة واإلعالنات ،بما في ذلك توفرجميع التراخيص والموافقات الالزمة ألعمال الشركة والشركات التابعة للشركة والتزام الشركة
بجميع متطلبات الهيئة.
ن
الضمانات المتعلقة باألمالك والعقارات ،بما في ذلك أن تكو جميع صكوك العقارات الموجودة في مدينة الملك عبدالله االقتصادية مسجلة باسم
الشركة أو الشركات التابعة للشركة ،وعدم وجود أي خالفات أو نزاعات متعلقة بعقارات الشركة أو الشركات التابعة للشركة.
ً
الضمانات المتعلقة بالنزاعات وااللتزامات ،بما فيها عدم وجود أي نزاعات جوهرية تكون الشركة أو الشركات التابعة للشركة طرفا فيها.
يتعهد كبارالمساهمين للصندوق بتعويض الصندوق عن أي خسائرناتجة عن:
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تعهدات كبار
المساهمين بتعويض
الصندوق
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أي إخالل بضمانات كبار المساهمين أو ناتجة عن أي ضمانات والتزامات متعلقة بالضرائب تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،أو متعلقة بأي نزاع
ينشأ قبل اإلتمام ومتعلق بعقارات الشركة ،وذلك لمدة أقصاها ثالث ( )3سنوات من تاريخ اإلتمام ومحدودة في جميع األحوال بقيمة إجمالية ال تتجاوز
مبلغ يعادل سبعمائة وثمانية مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وخمسة وثالثين ( )708,333,335ريال سعودي.
أي إخالل بضمانات كبارالمساهمين المتعلقة بتأسيس الشركة حسب األصول ،والقدرة على اإلنجاز ،وتنفيذ اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين ،والحصول
على جميع الموافقات الالزمة من الشركات والجهات الحكومية ،والصالحيات ،وملكية األسهم التي تؤهل الشركة إلبرام هذه االتفاقية ،وفيما يتعلق بإخالل
الشركات التابعة للمادة  180من نظام الشركات السابق أو بعدم التزام الشركات التابعة بالمادة  181من نظام الشركات الحالي ،وأي غرامات أو جزاءات
أو عقوبات تفرض على الشركات التابعة من أي جهة حكومية متعلقة بالصحة أو السالمة ،وأي التزامات متعلقة بالضرائب تفرضها هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك ،وأي إخالل من الشركة فيما يتعلق بالمادة  71من نظام الشركات ،وأي غرامات أو جزاءات أو عقوبات تفرض على الشركة من أي جهة حكومية
فيما يتعلق بعدم االلتزام بالفقرة ( )6من المادة  43من نظام حوكمة الشركات ،وعن عدم وجود أو عدم قابلية اإلنفاذ ألي من صكوك أو شهادات الملكية
المتعلقة بعقارات أي من الشركة أو الشركات التابعة التي تدعي الشركة امتالكها ،وذلك في حال حدوثها في تاريخ اإلتمام أو قبله ،وعن الشروط الالحقة
لإلتمام وأي مطالبات من أطراف أخرى فيما يخص عملية تحويل الدين واكتتاب الصندوق في األسهم الجديدة ،وذلك لمدة غير محدودة من الزمن
ً
ولكن محدودة في جميع األحوال ،فيما عدا الضمانات المتعلقة بالضرائب ،بقيمة إجمالية ال تتجاوز مبلغا يعادل مليارين وثمانمائة وثالثة وثالثين مليون
وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وأربعين ( )2,833,333,340ريال سعودي.
تكون االلتزامات والمسؤولية بموجب اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين على الوجه اآلتي:

المسؤولية
التضامنية

مسؤولية منفردة بين الشركة وكبارالمساهمين بصفتهم ضامنين.
ً
مسؤولية تضامنية بين كبار المساهمين (باستثناء شركة دايم الحديثة إلدارة العقارات كونها ليست جزءا من مجموعة شركة إعمار األم ،بخالف كبار
المساهمين اآلخرين) بصفتهم ضامينين تجاه بعضهم البعض.
موجه لبقية األطراف في أي وقت قبل تاريخ اإلتمام.
بإشعارخطي
يحق ألي من أطراف اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين إنهاء االتفاقية بموجب
ٍ
ٍ
موجه لبقية األطراف في الحاالت التالية:
إشعارخطي
يحق للصندوق إنهاء اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين بموجب
ٍ
ٍ
إخالل الشركة بأي بند من بنود اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين بشكل جوهري.
إرسال الشركة خطاب اإلفصاح النهائي للصندوق والذي يتضمن اإلفصاحات المتعلقة بالضمانات.

إنهاء االتفاقية

التغييرفي مجلس
اإلدارة
القانون المطبق وحل
النزاعات

عدم استيفاء أي من الشروط المسبقة لإلتمام ما لم يتنازل عنها الصندوق.
وجود أي تغيير جوهري سلبي يؤثر على أعمال أو عمليات أو أصول أو التزامات أو عقارات أو الوضع المالي أو التجاري أو نتائج العمليات أو اآلفاق
المستقبلية للشركة.
وجود أي إفصاح جوهري خاطئ أو مضلل في تعميم المساهمين.
تعليق أو تقييد تداول أسهم الشركة في السوق المالية.
انخفاض جوهري لسعرتداول األوراق المالية بشكل عام أو أسهم الشركة في السوق المالية في أي وقت قبل تاريخ اإلتمام.
اندالع صراع مسلح أو تصعيده ،أو أي حدث إرهابي متعلق بالمملكة ،أو إعالن المملكة حالة الطوارئ أو الحرب أو أي أزمة أو حدوث تغيير في الحالة
المالية أو السياسية أو االقتصادية ،أو ّ
تغيرأسعارصرف العمالت أو أي ضوابط في أو متعلقة بالمملكة التي يعتقد الصندوق (إلى الحد المعقول) أنها
ً
تجعل من غيرالمجدي الم�ضي قدما في عملية تحويل الدين.
إشعارخطي لبقية األطراف في حال إخالل الصندوق بأي بند من بنود اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين بشكل
يحق للشركة إنهاء اتفاقية االكتتاب بموجب
ٍ
جوهري أو أي من ضمانات الصندوق األساسية (والتي تشمل الضمانات المتعلقة بالقدرة والصالحيات الممنوحة وملكية األسهم).
(ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بهذه االتفاقية ،يرجى مراجعة عامل المخاطرة رقم « 1-2-2المخاطر المتعلقة باتفاقية االكتتاب وتحويل
الدين» من هذا التعميم).
ً
ما لم يتم انتخابهم في الجمعية العامة للشركة قبل تاريخ اإلتمام ،يحق للصندوق ترشيح ثالثة ( )3أعضاء في مجلس اإلدارة يتم تعيينهم من قبل المجلس بدال
من ثالثة ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة سيقدمون استقالتهم من المجلس في تاريخ اإلتمام ،على أن ُيعرض ذلك التعيين على الجمعية العامة للشركة للمصادقة
ً
عليه وفقا للنظام األسا�سي للشركة ونظام الشركات.
تخضع بنود االتفاقية ألنظمة المملكة وتختص محاكم المملكة بحل أي نزاعات تنشأ عنها.

ةينوناقلا تامولعملا

6الموافقات النظامية واألطراف األخرى االلزمة إلتمام عملية تحويل الدين3
ستتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة لعقد جمعية عامة غيرعادية بمجرد الحصول على موافقتها على هذا التعميم .وستقوم الشركة بعدها بالدعوة إلى اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على عملية تحويل الدين على أن يكون االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع األول
في حال لم يتحقق النصاب القانوني .ويتم اإلعالن عن الدعوة وجدول األعمال والمستندات ذات الصلة (بما فيها التعميم) في موقع تداول كما يتم اإلعالن
ً
عن الدعوة ونشرها في صحيفة يومية قبل واحد وعشرين ( )21يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني في
االجتماعين األول والثاني ،ستتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غيرالعادية .كما تخضع
عملية تحويل الدين لشرط حصول الشركة على موافقة هيئة المدن االقتصادية.

6الدعاوى القضائية الجوهرية4

ً
ً
ً
حاليا دعاوى قضائية أو مطالبات (بما في ذلك ّ
أي دعاوى قائمة أو محتملة) يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا في أعمال الشركة
فيما عدا الجدول التالي ،ال يوجد
ُ
ومركزها المالي أو شركاتها التابعة .وتعد الدعوى القضائية جوهرية بالنسبة للشركة في حال مثلت  %5أو أكثر من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر2020م.
  6-3:لودججدول الدعاوى القضائية الجوهرية
#

المدعي

2

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

الشركة

3

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

الشركة

4

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية

أصدرت الهيئة تقييمها الزكوي التقديري للشركة
لعام 2014م ،مع مطالبات زكوية إضافية
بقيمة ثمانية وستين مليون ()68,000,000
ريال سعودي .تقدمت الشركة بطلب اعتراض
على التقييم الصادروطالبت بإعادة إجرائه مع
تقديم المستندات المؤيدة العتراضها ،فأصدرت
ً
ً
الهيئة تقييما معدال حيث انخفضت فيه قيمة
المطالبات الزكوية إلى ثالثة وثالثين مليون
ريال سعودي.
(ٍ )33,000,000
أصدرت الهيئة تقييمها الزكوي التقديري للشركة
لألعوام 2015م حتى 2018م ،مع مطالبات
زكوية إضافية بقيمة مائتين وأربعة وخمسين
ريال سعودي .تقدمت
مليون (ٍ )254.000.000
الشركة بطلب اعتراض على التقييم الصادر
وطالبت بإعادة إجرائه ،فأصدرت الهيئة في تاريخ
1442/07/12ه (الموافق 2021/02/24م)
ً
ً
تقييما معدال حيث انخفضت فيه قيمة
المطالبات الزكوية إلى مائتين وسبعة وأربعين
ً
ريال
مليونا وثمانمائة ألف (ٍ )247,800,000
سعودي.
أصدرت الهيئة تقييمها الزكوي التقديري
للشركة لألعوام 2015م حتى 2017م ،مع
مطالبات زكوية إضافية بقيمة اثنين وسبعين
ً
ريال
مليونا وأربعمائة ألف (ٍ )72,400,000
سعودي .تقدمت شركة تطويرعقارات المدن
االقتصادية بطلب اعتراض على التقييم الصادر
وطالبت بإعادة إجرائه ،فأصدرت الهيئة في تاريخ
1442/07/26ه (الموافق 2021/03/10م)
قرارها برفض االعتراض المقدم من شركة
تطويرعقارات المدن االقتصادية وتأكيد مبلغ
المطالبة.

منظورة لدى المحكمة
العامة

34,216,537

تقدمت الشركة بطلب
استئناف المطالبة لدى
األمانة العامة للجان
الضريبية.

33,000,000

تقدمت الشركة بطلب
استئناف المطالبة لدى
األمانة العامة للجان
الضريبية.

247,800,000

تقدمت شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية بطلب
استئناف المطالبة لدى
األمانة العامة للجان
الضريبية.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

1

شركـة رزيق عبدالله سعيد
الجدراوي الثبيتي وشركاؤه

الشركة

أبرمت الشركة عقد بيع مع المدعي لبيع سبعة
وخمسين ( )57وحدة كتسوية لعدة عقود أخرى
ً
مبرمة مسبقا مع المدعي .طالب المدعي بإلغاء
ً
العقد واسترداد كامل قيمته نظرا لوجود تأخيرفي
تسليم الوحدات المباعة حسب ما يدعي.

35
WWW.KAEC.NET

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

72,400,000
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36

المدعي

المدعى عليه

5

وزارة النقل والخدمات
اللوجستية

الشركة

6

مجمع الفرسان الصناعي
العالمي

الشركة

ملخص النزاع

الحالة

طلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من
الشركة تقاسم التكاليف المتكبدة نتيجة
مشروع إعادة توجيه خط سكة قطارالحرمين
السريع عبرمدينة الملك عبد الله االقتصادية
ً
والتي تبلغ مائتين وتسعة وعشرين مليونا
ً
وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وثالثة وتسعين
ما يزال الطلب قيد
ً
ً
( )229,821,093رياال سعوديا .قدمت الشركة
المناقشة بين الشركة
تفاصيل التكاليف التي تكبدتها فيما يتعلق بهذا
والوزارة.
المشروع ،بما في ذلك قيمة األرض التي قدمتها
الشركة وتكاليف لجسرالوصول إلى المحطة
وتكاليف البنية التحتية األخرى المرتبطة بها
ً
والتي بلغت مائة وخمسة وسبعين مليونا وستمائة
ً
وواحد وعشرين ألفا ومائة واثنين وأربعين
ً
ً
( )175,621,142رياال سعوديا.
طالب مجمع الفرسان الصناعي العالمي
بتعويضه عن أضرارعدم توفيرالغازالطبيعي
والمياه الصناعية ومد المرافق وتوصيل
الخدمات إضافة إلى أتعاب محاماة تقدربخمس
عشرة بالمئة من إجمالي قيمة ما تحكم به
المحكمة.

صدرالحكم بصرف
النظرعنها لعدم
االختصاص القضائي،
ولم يرد الشركة حتى
تاريخ هذا التعميم أي
إبالغ برفع دعوى جديدة
في أي محكمة أخرى

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

229,821,039

114,809,875

المصدر :الشركة.

6اإلفالس5
يقرأعضاء مجلس اإلدارة بعدم تعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أحد كبارالتنفيذيين أو أمين سرالمجلس الحاليين إلى أي من حاالت اإلفالس.
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6اإلعسار6
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود حاالت إعسار في السنوات الخمسة السابقة لتاريخ هذا التعميم لشركة كان أي من أعضاء المجلس أو أحد كبار
ً
التنفيذيين أو أمين سرالمجلس الحاليين معينا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.

ربخلا ةدافإ

 7-إفادة الخبراء
قدم كل من المستشار المالي والمستشار القانوني والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم في الصفحة (ج) موافقاتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم
وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم في هذا التعميم بالشكل والمضمون الواردين فيها ،ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم .كما
ً
ال يمتلك المستشار المالي والمستشار القانوني والمحاسب القانوني أو أيا من موظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة)
واألقارب التابعين ألي من هؤالء الموظفين أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركاتها التابعة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذا
التعميم.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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فيراصملا

 8-المصاريف
ستتحمل الشركة جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بعملية تحويل الدين والتي تقدر بحوالي (أحد عشر مليون ( )11ريال سعودي) ،وتشمل هذه
المصاريف أتعاب المستشارالمالي والمستشارالقانوني والمحاسب القانوني وغيرها من المصاريف ذات العالقة .وتجدراإلشارة إلى أنه من المتوقع أن تظهر
ً
مصاريف إضافية الحقا.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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اءافعإلا

 9-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على إعفاءات من أي من متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وذلك فيما يتعلق بزيادة
رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا

	 10-المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الواقع في البيلسان ،وحدة رقم  ،1شارع جمان ،مدينة الملك عبدالله االقتصادية
ً
ً
ً
ابتداء من 1443/01/28ه (الموافق 2021/09/05م) حتى
مساء
 ،2522-23964المملكة ،وذلك بين الساعة  9:00صباحا حتى الساعة 4:00
ً
1443/02/19ه (الموافق 2021/09/26م) ،على أال تقل تلك الفترة عن أربعة عشر( )14يوما قبل اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للتصويت على زيادة
رأس المال عن طريق تحويل الدين:
 1اتفاقية االكتتاب وتحويل الدين واإلشعاربحوالة الدين واتفاقية حوالة القرض. 2المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م. 3خطابات موافقة المستشارالمالي والمستشارالقانوني والمحاسب القانوني للشركة على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.4 -البيان المعد والموقع من قبل مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني عن منشأ ومقدارالدين محل عملية تحويل الدين.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ملحق أ  -القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوين

ملحق أ  -القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني
القوائم المالية السنوية المدققة للشركة للسنوات الثالث السابقة لتاريخ الطلب.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م
مع تقرير مراجع احلسابات المستقل

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

KPMG Professional Services
Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P.O. Box ٥٥۰۷۸
Jeddah ۲۱٥۳٤
Kingdom of Saudi Arabia
Headquarter in Riyadh

ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص.ب ٥٥۰۷۸
ﺟـده ۲۱٥۳٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟرﯾﺎض

Commercial Registration No ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲

ﺳﺟل ﺗﺟﺎري رﻗم ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲

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

وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي

اﻟﺷﻛوك اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻧود أن ﻧﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  ۳ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ۱٫۲٤۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،وﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳٬۲۳۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺗﺷﯾر ھذه اﻷﺣداث أو اﻟظروف ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻣور أﺧرى
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح ،إﻟﻰ وﺟود ﺷك ﺟوھري ﻗد ﯾﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷﺄن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭذا اﻷﻣر.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻟﮭﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ،
وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣر اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻗﺳم ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺟوھري اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
ﻓﻘد ﺣددﻧﺎ اﻷﻣور اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ﻟﺗﻛون أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ.

KPMG Professional Services a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia with the paid-up capital of SAR ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰. Previously known as
KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants. A member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited.
ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ ) (۱٥۰۰۰۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل،وﻗد ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻻﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ "ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔوزان
وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون" إﻟﻰ اﻻﺳم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۲۰۲۱/۰۳/۲۱م .وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻋﺿو ﻏﯾر ﺷرﯾك ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺷرﻛﺎت ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
Commerical Registration of the headquarter in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤.
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ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون
ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ
وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﯾﺗﺑﻊ(
أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات

ﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻷﻣر
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھذا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

إن اﻹﯾرادات ﻋﻧﺻر ﻣﮭم ﻷداء ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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•

إن إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﻠل
واﻟﺷﻘﻖ وﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ،ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ
ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾر .إن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ •
ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ،واﻟذي ﯾﺗطﻠب
اھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟوھرﯾﺎ ً أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•

ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘود ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام أداء واﺣد
أو أﻛﺛر؛

•

ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ
ﺑﻣرور اﻟوﻗت أو ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد؛

•

ﺗﻘدﯾر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
اﻷداء ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء.

•

WWW.KAEC.NET

ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح  ٤ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت •
اﻹﯾرادات واﻹﯾﺿﺎح  ۷ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾرادات.

اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻶﻟﯾﺔ واﻟﺿـواﺑط اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات.
إﺟراء ﻓﺣوص واﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺿــــواﺑط اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ ذات
اﻟﺻــــﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗم ﺗﺻــــﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ
وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم.
ﻓﺣص اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﺳــــﺑـﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت
اﻟﻌﻘـﺎرات وﻗطﻊ اﻷراﺿـــــﻲ ﻟﺗﺣـدﯾـد اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻷداء
اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ طﺑـﻘ ﺎ ً ﻟﮭـذه اﻟﻌﻘود وﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣـﺎ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ھذه ﻗد ﺗم اﺳــــﺗﯾﻔﺎؤھﺎ ﺑﻣرور
اﻟوﻗـت أو ﻓﻲ وﻗـت ﻣﺣـدد ،ﺑﻧـﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻣﻌﯾـﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .۱٥
ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس اﻟﻌﯾﻧـﺔ ،ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣـدى ﻣﻼءﻣـﺔ ﻧﺳــــﺑـﺔ
اﻻﻧﺟـﺎز ﻓﻲ ﺗﺷـــــﯾﯾـد اﻟﻌﻘـﺎرات ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف
اﻟﻣﺗﻛﺑـدة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﮫ ﻣﻘـﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻹﺟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة،
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء ﺑﻣرور اﻟوﻗت.
إﺟراء ﻓﺣص ﻟﻠﺗﻔﺎﺻــﯾل ،ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ
إذا ﻛـﺎﻧـت اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑـدة ﺣﺗﻰ ﺗـﺎرﯾﺧـﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر
ﻗد ﺗم ﺗﺳــﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﻼﺋم .وﻛذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص ﺗوزﯾﻊ
ھــذه اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺑﯾن اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺑــﺎﻋــﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑــﺎﻋــﺔ
اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻧﻲ.

•

ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم دﻗـﺔ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺗﻛـﺎﻟﯾف
اﻟﻣﺷروع وﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻛﻣﺎﻟﮫ.

•

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺗﺳــــﺎب اﻹﯾرادات ،ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ،
ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻹدﺧﺎل وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﺳـــﺎب اﻟذي
ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻹدارة.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳـــﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺧﺻوص إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات
واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

۲
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﯾﺗﺑﻊ(
أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

اﻻﻧﺧ ﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﻘﺎرات اﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾ ﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻟﻣﻌدات

ﻣن أﺟــل ﺗﻘــدﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻼﻧﺧﻔــﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ،ﻗﻣﻧــﺎ
ﺑﺈﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿــــــﺎح  ٤ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣــﺎﻟﯾــﺔ •
اﻟﻣوﺣدة ﺑﺧﺻــوص اﻟﺳــﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗـداوﻟـﺔ واﻹﯾﺿـــــﺎﺣﯾن  ۱٤و۱٦
ﻟﻺﻓﺻـــــﺎﺣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻟﻣﻌـدات واﻟﻌﻘـﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

۳

إﺷـــراك ﻣﺗﺧﺻـــﺻـــﯾن ﻣن طرﻓﻧﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘدﯾر اﻹدارة
ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺣص اﻻﻓﺗراﺿـــﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺳــــﺎﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳــــﺗﺧدام .ﺗﻘﯾﯾم
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭـﺎ .ﺗﻘﯾﯾم
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻــدر اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ
رﯾﺎﺿــﯾﺎ ً ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻــدر اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة.
إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳـﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿـﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣـدى ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿـــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــﯾـﺔ
واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟذي ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻹدارة.
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ﺗﻘﯾﯾم ﻣؤھﻼت وﺧﺑرات اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣن طرف ﺛـﺎﻟـث ﻣﻣن
ﺷــــﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻟﻣﻌـدات وﻓﺣص ﺷـــــروط ﻣﺷـــــﺎرﻛﺗﮭم ﻟﺗﺣـدﯾد ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك أﯾﺔ أﻣور ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﯾﺗﮭم؛ و
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وﻛﺟزء ﻣن ھـذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻔﺣص وﻣراﺟﻌـﺔ
ﻣؤﺷــرات ﺗﺷــﻣل ﻋﻠﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــر ،ﺻــﺎﻓﻲ
اﻟﺗـدﻓﻘـﺎت اﻟﻧﻘـدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣن اﻟوﺣـدات اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻠﻧﻘـد،
واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳـوق وﻣؤﺷـرات اﻷداء اﻷﺧرى .ﻛﻣﺎ
ﺗـﻌـﺗـﺑـر اﻟـﻣـﺟـﻣـوﻋـــﺔ ﺑـﻌـض ﻣـوﺟـودات اﻟـﺑـﻧـﯾـــﺔ اﻟـﺗـﺣـﺗـﯾـــﺔ •
ﻛﻣوﺟودات ﻟﻠﺷـــــرﻛـﺔ ،وﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﺻـــــﺎﻓﻲ اﻟﺗـدﻓﻘـﺎت
اﻟﻧﻘـدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘـد اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ
ﺑﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﻷﻏراض ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض.
•
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد أﻋﻼه ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام
ﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻘﺎراﺗﮭﺎ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ
وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.

ﻣراﺟﻌـﺔ ﻣـدى ﻣﻼءﻣـﺔ ﺗﺣـدﯾـد اﻹدارة ﻟوﺣـدات ﺗوﻟﯾـد
اﻟﻧﻘد.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ﺗـﻘـوم اﻟـﻣـﺟـﻣـوﻋـــﺔ ﺑـﺗـﻘـﯾـﯾـم ﻣـؤﺷـــــرات اﻧـﺧـﻔـــﺎض ﻗـﯾـﻣـــﺔ •
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق.
•
ﻟﻘـد اﻋﺗﺑرﻧـﺎ ھـذا أﻣر ﻣراﺟﻌـﺔ رﺋﯾﺳـــــﻲ ﻧظراً ﻷن ﺗﻘﯾﯾم
ﻣؤﺷـــــرات اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﺷــــﻣـل اﻓﺗراﺿـــــﺎت
وﺗﻘــدﯾرات ﺟوھرﯾــﺔ .إن أي ﺗﺑــﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘــدﯾرات أو •
اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾرا ﺟوھرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻹدارة ﺑﺧﺻــوص إﺟراءات ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷــرات
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم.

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳـــﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي،
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻧﮭﺎ .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا.
وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻻ ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ذﻟك.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو ﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل
ﺟوھري.
ﺻﻧﺎ إﻟﻰ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻧﻛون ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن
ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،إذا َﺧﻠُ َ
اﻷﻣر.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،
واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة
ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
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وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ
ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،أي ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳواء
ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد،
إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ،
وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

٤

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎً:

•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة.

•

اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷﺄن ﻗدرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻠﻔت
اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .وﺗﺳﺗﻧد اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

•

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ،وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿﺎ ً ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻹﺑداء رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﺷراف وأداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻧظل اﻟﺟﮭﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.

ﻟﻘد أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﺷﺄن اﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
)"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(.
ﻛﻣﺎ زودﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﯾﻔﯾد ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،وأﺑﻠﻐﻧﺎھم
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻧﺎ ،وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،
إذا ﺗطﻠب ذﻟك.

٥

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

•

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

ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘدﯾرھﺎ ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
2020م
اإليضاحات

2019م
(معدل)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

7

547,287

946,807

تكلفة إيرادات

8

()866,316

()644,819

()319,029

301,988

مجمل (الخسارة)  /الربح
المصروفات

عمومية وإدارية

10

()277,094

()290,652

خسارة االنخفاض في القيمة

 14و 16و20

()167,960

()59,881

استهالك

( 14أ) و 1-15

()191,786

()199,521

()8,094

()10,479

()1,043,639

()338,036

17

إطفاء
الخسارة من العمليات الرئيسية
اإليرادات األخرى ( /المصروفات)

11

()315,568

()268,736

( 18أ)

48,065

7,983

12

115,242

109,607

()1,193,364

()488,391

()55,000

()45,000

()1,248,364

()533,391

دخل وديعة مرابحة
أعباء تمويلية
الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية
إيرادات أخرى ،بالصافي
خسارة السنة قبل الزكاة
31

الزكاة
صافي خسارة السنة
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى من شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

( 18أ)

()14,170

()18,621

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
إعادة قياس أرباح من التزامات المنافع المحددة

29

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

3,552

4,810

()10,618

()13,811

()1,258,982

()547,202

خسارة السهم
خسارة السهم األساسية والمخفضة العادية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم (بالريال
السعودي للسهم)

13

()1.47

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

()0.63
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2,536

791

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

البيع والتسويق

9

()79,676

()79,491

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد
كما يف  31ديسمبر 2020م

اإليضاحات

2020م

2019م

2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(معدل)

(معدل)

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة
5,609,660

5,879,747

5,466,868

84,250

113,332

-

عقارات استثمارية

16

4,906,277

5,045,060

5,183,031

إيرادات غيرمفوترة

21

300,848

630,975

183,901

عقارات التطوير

19

1,315,494

922,763

1,458,324

موجودات غيرملموسة

17

7,877

12,516

18,616

استثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

18

2,445,822

2,411,927

2,422,565

ذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

24

117,848

115,382

104,497

14,788,076

15,131,702

14,837,802

14

ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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الموجودات المتداولة
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الجزء المتداول من ذمم الموظفين المدينة ـ برنامج تملك منزل

24

7,785

7,213

6,278

إيرادات غيرمفوترة

21

444,610

413,144

508,395

عقارات التطوير

19

145,153

720,845

347,079

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

20

654,776

656,661

761,538

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

22

101,358

-

50,000

النقد وما في حكمه

23

174,904

404,393

602,632

إجمالي الموجودات المتداولة

1,528,586

2,202,256

2,275,922

إجمالي الموجودات

16,316,662

17,333,958

17,113,724

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد (يتبع)
كما يف  31ديسمبر 2020م
2020م
اإليضاحات

2019م

ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

2018م
ألف ريال سعودي
(معدل)

(معدل)
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

25

8,500,000

8,500,000

8,500,000

احتياطي نظامي

26

11,536

11,536

11,536

خسائرمتراكمة

()2,668,263

()1,409,281

()861,470

إجمالي حقوق الملكية

5,843,273

7,102,255

7,650,066

قروض طويلة األجل

5,475,161

6,556,250

7,051,250

2-15

51,319

80,625

-

29

61,937

63,868

64,220

93,906

116,388

68,911

31,977

30,737

26,871

5,714,300

6,847,868

7,211,252

27

مطلوبات عقود اإليجار
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل
إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

24

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

ذمم دائنة ومستحقات

30

1,510,420

1,305,108

1,088,063

الزكاة المستحقة

31

108,687

121,816

156,843

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

27

2,626,250

1,557,500

857,500

قروض قصيرة األجل

28

472,933

366,398

150,000

2-15

40,799

33,013

-

إجمالي المطلوبات المتداولة

4,759,089

3,383,835

2,252,406

إجمالي المطلوبات

10,473,389

10,231,703

9,463,658

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

16,316,662

17,333,958

17,113,724

مطلوبات عقود اإليجار

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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المطلوبات المتداولة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

المطلوبات غيرالمتداولة

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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رأس المال

االحتياطي النظامي

الخسائرالمتراكمة

إجمالي حقوق
الملكية

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م

8,500,000

11,536

()1,157,305

7,354,231

تعديل تطبيق معيارالمحاسبة الدولي  - 23قرارجدول األعمال
(اإليضاح )5

-

-

()251,976

()251,976

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م (معدل)

8,500,000

11,536

()1,409,281

7,102,255

صافي خسارة للسنة

-

-

()1,248,364

()1,248,364

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

()10,618

()10,618

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()1,258,982

()1,258,982

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

8,500,000

11,536

()2,668,263

5,843,273

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م

8,500,000

11,536

()634,077

7,877,459

تعديل تطبيق معيارالمحاسبة الدولي  - 23قرارجدول األعمال
(اإليضاح )5

-

-

()227,393

()227,393

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م (معدل)

8,500,000

11,536

()861,470

7,650,066

تعديل عند التطبيق األولي للمعيارالدولي للتقريرالمالي 16

-

-

()609

()609

الرصيد المعدل كما في  1يناير2019م

8,500,000

11,536

()862,079

7,649,457

صافي خسارة السنة

-

-

()533,391

()533,391

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

()13,811

()13,811

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()547,202

()547,202

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م

8,500,000

11,536

()1,409,281

7,102,255

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

اإليضاح

2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
(معدل)

األنشطة التشغيلية
()1,193,364

خسارة السنة قبل الزكاة

()488,391

تعديالت لتسوية خسارة السنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

إطفاء

17

8,094

10,479

أعباء تمويلية

11

315,568

268,736

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

18

()48,065

()7,983

دخل وديعة مرابحة

()2,536

()791

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()39,495

()2,622

()5,717

()38,297

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-

140

مصروف منافع الموظفين ـ برنامج تملك منزل

8,264

6,979

مخصص عقارات التطوير

19

137,622

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

29

15,930

17,234

()196,798

175,310

12

أرباح من بيع عقارات استثمارية

تعديالت رأس المال العامل
ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

()10,062

()18,799

إيرادات غيرمفوترة  -بالصافي

298,661

()367,090

عقارات التطوير

110,347

179,626

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

()84,991

42,003

ذمم دائنة ومستحقات

88,834

151,957

صافي النقد الناتج من العمليات

205,991

163,007

أعباء تمويلية مدفوعة

()191,175

()318,979

أعباء تمويلية مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار

()3,958

()5,265

زكاة مدفوعة

31

()68,129

()80,027

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

29

()14,309

()12,776

()71,580

()254,040

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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خسارة االنخفاض في القيمة

14,16,20

264,989

59,881
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استهالك

14,15,16

341,912

349,945

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

اإليضاح

2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
(معدل)

األنشطة االستثمارية
استثمارفي وديعة مرابحة ألجل

1,481,554

()8,860,894

دفع نقدي لودائع مرابحة ألجل

()1,582,359

8,910,894

دخل وديعة مرابحة

2,536

1,924

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()144,002

()378,910

()12,168

()106,557

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

13,023

46,506

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

140

()3,455

()4,379

()244,871

()391,276

إضافات إلى العقارات االستثمارية
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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إضافات إلى موجودات غيرملموسة

16

17

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
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المتحصل من قروض

256,946

1,666,398

مدفوعات قروض

()162,750

()1,245,000

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

17,013

53,967

سداد قروض قصيرة األجل لمطلوبات عقود اإليجار

-

()507

مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار

()24,247

()27,781

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

86,962

447,077

النقص في النقد وما في حكمه

()229,489

()198,239

النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

23

404,393

602,632

النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

23

174,904

404,393

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 41
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

1.معلومات عن الشركة
شركة إعمار المدينة االقتصادية («الشركة» أو «الشركة األم») هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب
القرار الوزاري رقم  2533بتاريخ  3رمضان 1427هـ (الموافق  21سبتمبر 2006م) .حصلت الشركة على السجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ
 8رمضان 1427هـ (الموافق  26سبتمبر2006م) .تم نقل المقرالرئي�سي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم  4602005884تاريخ  6ربيع
األول 1436هـ (الموافق  28ديسمبر2014م).
تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها ،كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما في ذلك البنى التحتية وترويج
وتسويق وبيع األرا�ضي داخل مناطق التطوير ونقل ملكية  /إيجار األرا�ضي وتطوير المباني والوحدات السكنية ،وبناء منشآت بالنيابة عن آخرين .يتمثل
النشاط الرئي�سي للشركة في تطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تشمل هذه القوائم المالية الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات بفروع المجموعة المسجلة التالية:

جدة

4030164269

الرياض

1010937549

رابغ

4602006934

كما في تاريخ التقريرالمالي ،لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإليضاح ( 4ويشارإليها فيما بعد مجتمعة بـ «المجموعة»).

2بيان االلتزام1

ً
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

2أسس القياس2
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يذكرخالف ذلك ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتما�شى مع طريقة عرض الفترة الحالية.
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2.أساس اإلعداد

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الفرع

رقم السجل التجاري

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.2

أساس اإلعداد (يتبع)

2عملة النشاط والعرض3
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة األم .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم المجموعة
بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياس بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام عملة النشاط المحددة .تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف ريال سعودي،
ما لم يذكرخالف ذلك.

3.األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقريرالمالي .ومع ذلك أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن
ً
ً
أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثرفي الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادرأخرى .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر .يتم تسجيل مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات
الحالية والمستقبلية.
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تواصل المجموعة تقييم تأثير جائحة كوفيد  19 -على عملياتها على أساس منتظم .ومع ذلك ،فإن التف�شي يتطور بسرعة ،بسبب وجود عدم تأكد جوهري
حول المدة المتوقعة والتأثيرالمحتمل على االقتصاد الكلي ً
وأيضا على عمليات المجموعة .ونتيجة لذلك ،من الصعب تقييم تأثيرمثل هذه الحالة المتطورة
بشكل مؤكد في هذه المرحلة ،مع األخذ في االعتبارالمعلومات االقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأثيرتف�شي الجائحة على االقتصاد والقطاع العقاري
ككل.
قدرت المجموعة أن الوضع الحالي سيؤثر على التقديرات الرئيسية المستخدمة في تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات التطوير ،والخسائر
االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة وموجودات العقود ،وتكلفة إتمام المشاريع والقيمة العادلة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية .ويرجع
ً
أحكاما هامة في تقييم تأثير تف�شي الجائحة وستنظر في إعادة تقييم
ذلك في الغالب إلى انخفاض الطلب وأسعار بيع عقارات التطوير .استخدمت المجموعة
هذه األحكام والتقديرات في الفترات الالحقة مع تطور الموقف.
إال أنه ،وفي ضوء عدم التأكد الحالي نتيجة لجائحة كوفيد  ،19 -فقد يؤدي أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت
جوهرية على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثرفي الفترات المستقبلية .وبما أن الموقف يتطور بسرعة في خضم الضبابية المستقبلية،
فسوف تستمراإلدارة في تقييم التأثيرعلى ضوء التطورات المنظورة (انظراإليضاح .)40
فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثيرجوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)

األحكام
استيفاء التزامات األداء
يجب على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء بمرور الوقت أو في وقت محدد من أجل تحديد
الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .قامت المجموعة بتقييم ذلك ً
بناء على اتفاقيات البيع التي أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة،
ً
وفي حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم موجودات عقارية للعمالء ،ال تقوم المجموعة بإيجاد أصل ذي استخدام بديل للمجموعة وعادة يكون لها حق
نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم اكتماله حتى تاريخه .واستنادا إلى ذلك ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات على مدى زمني .عندما ال يكون الحال كذلك،
يتم إثبات اإليرادات وقت محدد.

تحديد أسعار المعامالت
يجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .وعند عمل مثل هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي
مقابل متغيرفي العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات ،ووجود أي عنصرتمويلي جوهري في العقد وأي مقابل غيرنقدي في العقد.
عند تحديد تأثيرالسعرالمتغير ،تستخدم المجموعة طريقة «المبلغ األكثراحتماال» في المعيارالدولي للتقريرالمالي « 15اإليراد من العقود مع العمالء» حيث
يتم تحديد سعرالمعاملة بالرجوع إلى المبلغ الوحيد األكثراحتماال في مجموعة من مبالغ األسعارالمحتملة.

ً
قامت المجموعة بتقييم جميع الشركات المستثمر فيها لمعرفة ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي « 10القوائم المالية
الموحدة» .قامت المجموعة بتقييم ،من بين أمور أخرى ،الحصة التي تمتلكها والترتيبات التعاقدية المطبقة وقدرتها وحدود مشاركتها في األنشطة ذات
الصلة في الشركات المستثمرفيها لتحديد ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها أم ال.

التقديرات واالفتراضات
برامج المنافع المحددة
يتم تحديد تكلفة برامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات إكتوارية .يتضمن التقييم اإلكتواري وضع العديد من االفتراضات
المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدل الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل
تسريح الموظفين من الخدمة .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه
التغيرات في هذه االفتراضات .ويتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقريرمالي .إن معاييرالقياس األكثرحساسية هي معدل الخصم والزيادة المستقبلية
للرواتب .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الشركات عالية الجودة .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على
معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف .يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول
ً
المحددة .تميل جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط على فترات استجابة للتغيرات الديموغرافية .توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع الموظفين في
اإليضاح .29
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توحيد الشركة التابعة
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تعتبرالمجموعة أن استخدام طريقة المدخالت والتي تتطلب إثبات اإليرادات استنادا إلى جهود المجموعة الستيفاء التزام األداء توفرأفضل مرجع لإليرادات
المكتسبة فعال .وفي سياق تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقديرتكاليف إكمال المشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي يجب إثباتها.
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التقديرات واالفتراضات
مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة .تستند مصفوفة المخصص في األساس إلى المعدالت
التي تم مالحظتها سابقا للمجموعة .تقوم المجموعة بتقويم المصفوفة لضبط تجربة الخسارة االئتمانية السابقة مع المعلومات المستقبلية في كل تاريخ
تقرير .يعتبر تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التي تم مالحظتها تاريخيا ،والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة
من التقييمات الهامة .يعتبر مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسا للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقعة .قد ال تكون تجربة الخسارة
االئتمانية التاريخية للمجموعة وتوقعاتها للظروف االقتصادية ممثلة لتخلف العمالء في المستقبل عن السداد .يفصح اإليضاح  20عن معلومات عن
الخسارة االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة للمجموعة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
تحدد المجموعة األعماراإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات والعقارات االستثمارية لحساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقديربعد األخذ بال اعتبار
االستخدام المتوقع لألصل أو التلف .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة احتساب االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة
االستهالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

تكلفة إنجاز المشاريع
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تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إكمال المشاريع لتحديد التكلفة العائدة على اإليرادات التي يتم إثباتها .وتتضمن هذه التقديرات ،من بين بنود أخرى ،تكلفة
اإلنشاء ،وأوامرالتغيير ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى إلى العمالء .ويتم فحص هذه التقديرات على مدد منتظمة .وقد تؤثرأي تغييرات الحقة
في التكلفة المقدرة لإلنجازعلى نتائج الفترات الالحقة.

االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات لالنخفاض في قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي .يتم اختبار الموجودات
غير المالية لتحديد االنخفاض في القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية .عندما يتم احتساب قيمة االستخدام ،تقوم
اإلدارة بتقديرالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد وتختارمعدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية .يتم إثبات عقارات التطويربسعرالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل.
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التقديرات واالفتراضات (يتبع)
االستمرارية

ً
تكبدت المجموعة خسارة صافية بمبلغ  1.248مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،واعتبارا من ذلك التاريخ ،بلغت الخسائر
المتراكمة للمجموعة  2.668مليون ريال سعودي ،والتي تتجاوز  ٪20من رأس المال .باإلضافة إلى ذلك ،تجاوزت المطلوبات المتداولة موجوداتها المتداولة
ً
ً ً
بمبلغ  3.230مليون ريال سعودي .وتشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ
االستمرارية ،وبالتالي قد تكون المجموعة غيرقادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في سياق األعمال العادية.

استجابت اإلدارة والمكلفون بالحوكمة بفاعلية للتغيرات في طلب السوق وعدلت إستراتيجيتها التشغيلية في الوقت المناسب .خالل معظم السنة المالية
2020م ،تأثرت عمليات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتها الحكومات لمعالجة اآلثارالصحية لجائحة كوفيد  19 -العالمية .وشمل ذلك فرض قيود
على السفر وإغالق الحدود الدولية والمحلية ،مما أعاق السفر الجوي بشكل كبير .أثر تف�شي جائحة كوفيد  19 -على جميع قطاعات المجموعة (العقارات
والضيافة) وهو ما انعكس في نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.
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عالوة على ذلك ،قامت اإلدارة بإجراء تقييم شامل للتأثير االتجاهي لفيروس كوفيد  19 -على العمليات األساسية للمجموعة (انظر اإليضاح  )40واتخذت
حاليا ً
تدابير مختلفة تهدف إلى معالجة التحديات التشغيلية المتوقعة وفجوات السيولة .وتستكشف اإلدارة ً
عددا من الخيارات المتاحة لها للحصول على
للمقرضين.
كاف لتلبية متطلبات التمويل والمدفوعات المجدولة
تمويل ٍ
ِ

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

وقد تفاقم هذا الوضع أكثربسبب تف�شي فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)19 -والذي تم تصنيفه كجائحة في مارس 2020م ،مما تسبب في حالة من عدم
االستقرارفي االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة االقتصادية .من الصعب التنبؤ بمدى تأثيرجائحة كوفيد  19 -على المركزالمالي للشركة ونتائج العمليات
والتدفقات النقدية بشكل مؤكد ويعتمد ذلك على العديد من العوامل ،بما في ذلك مدة الوباء ونطاقه؛ واإلجراءات الحكومية واالجتماعية والتجارية وغيرها
من اإلجراءات التي اتخذت وستتخذ استجابة للوباء؛ وتأثيرالوباء على الظروف االقتصادية العامة القصيرة والطويلة األجل.
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ويشمل ذلك ،من بين أمور أخرى ،إعادة هيكلة التزامات الديون الحالية ،والحصول على تسهيالت تمويلية إضافية .وعالوة على ذلك ،فإن المناقشات بشأن
المقرضين المعنيين.
إعادة هيكلة القروض وخطط السداد وتحويل الديون جارية بالفعل مع
ِ
فيما يلي أهم مالمح خطة تخفيف المخاطر:
البند
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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إعادة هيكلة
الديون

الوصف

اإلجراءات المتخذة

قرض مستحق إلى وزارة المالية -
اإليضاح ( 27أ).
(المبلغ األسا�سي 5.000 :مليون
ريال سعودي ،والمبلغ مدرج تحت
المطلوبات المتداولة 1.400 :مليون
ريال سعودي)

في يناير 2020م ،قامت وزارة المالية بإعادة جدولة القسط األول ،الذي كان مستحق في يونيو 2020م ،إلى يناير 2021م
مع دفع المبلغ األسا�سي على سبعة أقساطً ،
بدءا من يناير 2021م ،والعمولة المستحقة على أساس سنوي .وتجري
المجموعة ً
حاليا مناقشات مع وزارة المالية إلعادة جدولة مدفوعات على مدى  10سنوات على أساس فترة سماح 3
سنوات والسداد على  7سنوات والمزيد من الدعم المالي بمبلغ  566مليون ريال سعودي .الحقا لنهاية السنة ،في 20
يناير 2021م ،تلقت المجموعة مراسالت من وزارة المالية بتأجيل القسط المستحق كما في  1يناير 2021م والعمولة
المستحقة ،والتي يبلغ إجماليها  1,000مليون ريال سعودي حتى  31يناير 2021م .تجري مناقشات لالنتهاء من تحويل
القرض إلى حقوق ملكية ،كما هو معلن ،بمبلغ  2,833مليون ريال سعودي ،وإعادة جدولة مبلغ القرض المتبقي ودعم
مالي إضافي ،حسب ما سبق طلبه.

قرض مستحق إلى بنك تجاري -
اإليضاح ( 27ب)
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(المبلغ األسا�سي 1.7 :مليارريال
سعودي ،والمبلغ مدرج تحت
المطلوبات المتداولة :ال �شيء)
قرض مستحق إلى بنك تجاري -
اإليضاح ( 27ب)
(المبلغ األسا�سي 437.5 :مليون
ريال سعودي ،والمبلغ مدرج تحت
المطلوبات المتداولة 250 :مليون
ريال سعودي)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت معدلة مع بنك تجاري للتسهيالت
المستحقة بقيمة  1,700مليون ريال سعودي .وبالتالي ،فإن المبلغ األصلي يستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتها
 3سنوات من سنة 2020م إلى سنة 2022م ،على أقساط متعددة نصف سنوية غير متساوية من سنة 2023م إلى سنة
2030م.
المقرض إعادة هيكلة إقراضه من خالل تأجيل
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،طلبت المجموعة من
ِ
المدفوعات المستحقة خالل الـ ً 12
شهرا القادمة ،وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقية على مدى عشر سنوات،
مهيكلة على فترة سماح مدتها  3سنوات وتسديد على  7سنوات تبدأ من أبريل 2023م إلى أكتوبر 2029م على أقساط
نصف سنوية .وقام ُ
المقرض بالفعل بتأجيل المدفوعات المستحقة في أبريل 2020م وأكتوبر2020م إلى أبريل 2021م.
ً
ً
خطابا من ُ
قرض يؤكد الموافقة على طلب شركة إعمار
الم
المجموعة
تلقت
2021م،
مارس
3
في
والحقا لنهاية السنة،
ِ
ُ
قرض في انتظارموافقة مجلس اإلدارة.
المدينة االقتصادية إلعادة الهيكلة .وشروط إعادة الهيكلة المقترحة من قبل الم ِ
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االستمرارية (يتبع)
البند

الوصف
قرض مستحق إلى بنك تجاري -
اإليضاح ( 27ب)

إعادة هيكلة الديون
(يتبع)

تحويل الدين إلى حقوق
ملكية

تحويل جزء من قرض وزارة
المالية إلى حقوق ملكية

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وقعت المجموعة اتفاقية خطاب تسهيالت ائتمانية معدلة لتسهيالت رأس
المال العامل بمبلغ  170مليون ريال سعودي ،معاد هيكلتها لقرض متوسط األجل ،على أن يتم سدادها على  8أقساط
نصف سنوية متساوية على مدى  4سنوات تبدأ في  28فبراير 2021م ،مع بعض الضمانات التأمينية والتعهدات .وتم
ً
االنتهاء من الخطط المحددة كضمان الحقا لنهاية العام.
أبرمت المجموعة اتفاقية اكتتاب بتاريخ  31أغسطس 2020م بين المجموعة وضامنيها وصندوق االستثمارات العامة،
يخضع استكمالها لعدد من الشروط بما في ذلك استبدال جزء من قرض وزارة المالية إلى صندوق االستثمارات العامة
واإلجراءات القانونية والتنظيمية.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال المناقشات جارية بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة فيما يتعلق باستبدال جزء
ً
من القرض المستحق إلى وزارة المالية ،وفقا التفاقية القرض المبرمة مع وزارة المالية بتاريخ 1432/06/20هـ( ،الموافق
 23مايو 2011م) المعدل بتاريخ 1436/08/17هـ( ،الموافق  4يونيو 2015م) بمبلغ إجمالي قدره  2,833,333,340ريال
سعودي («التجديد»).
ً
بعد ذلك ،ووفقا التفاقية االكتتاب ،سيدخل صندوق االستثمارات العامة كمستثمر في الشركة من خالل إصدار
ً
ً 283,333,334
سهما جديدا في الشركة ،بالقيمة االسمية البالغة  10ريال سعودي للسهم الواحد ،مقابل كامل الدين
المستحق على الشركة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجديد.
ستؤدي اتفاقية االكتتاب ،الخاضعة الستكمال اإلجراءات القانونية والتنظيمية ،إلى زيادة رأس المال وتسوية كامل الدين
المستحق على المجموعة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجديد البالغ  2,833,333,340ريال سعودي.
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إعادة ترتيب تسهيالت
رأس المال العامل

تسهيالت رأس المال العامل
مستحقة إلى البنك التجاري -
اإليضاح ( .28المبلغ األسا�سي:
 170مليون ريال سعودي)

المقرض إعادة هيكلة إقراضه من خالل تأجيل
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،طلبت المجموعة من
ِ
المدفوعات المستحقة خالل الـ ً 12
شهرا القادمة ،وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقية على مدى عشر سنوات،
مهيكلة على فترة سماح مدتها  3سنوات من 2020م إلى 2022م وتسديد على  7سنوات بأقساط نصف سنوية من 2023م
المقرض بتأجيل المدفوعات المستحقة في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2020م إلى  30أبريل
إلى 2030م .وقام
ِ
2021م ،وتعليق الموافقة على خطة إعادة الهيكلة المطلوبة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

(المبلغ األسا�سي976.25 :
مليون ريال سعودي ،والمبلغ
مدرج تحت المطلوبات
المتداولة 976.25 :مليون ريال
سعودي).

اإلجراءات المتخذة

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

.3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)

التقديرات واالفتراضات (يتبع)
االستمرارية (يتبع)
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البند

الوصف

تحسين التكلفة

األداء التشغيلي

اإلجراءات المتخذة
بدأت المجموعة عملية لتحديد المجاالت التشغيلية لتحسين التكلفة .يتم النظرفي اتخاذ تدابيرمختلفة للحفاظ على
السيولة وتحسين وضع السيولة بشكل عام ،بما في ذلك التمويل العقاري ومبادرات تحسين التكلفة المختلفة.

ً
بناء على بيان المركز المالي الموحد الحالي للمجموعة ،تم إعداد التوقعات التفصيلية للمجموعة باستخدام سيناريوهات مختلفة لتقييم حساسية
االفتراضات الرئيسية المستخدمة وجميع التدفقات النقدية المحتملة بشكل معقول في هذا التوقيت والمبلغ ،بما في ذلك االفتراضات المستقبلية التي
ً
اعتبارا من تاريخ إصدارهذه القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك تأثيرجائحة كوفيد  ،19 -وإعادة الهيكلة المستمرة
تدعمها الظروف والحقائق المتوفرة،
للديون ،وتظل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة واثقين من وجود تسهيالت مناسبة وكافية وسيتم إتمام تحويل الديون إلى حقوق الملكية (انظر أعاله «تحويل
جزء من قرض وزارة المالية إلى حقوق الملكية») بنجاح .ومع ذلك ،ال توجد اتفاقيات إعادة هيكلة موقعة حتى اآلن باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في خطة
التخفيف ،واإلجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحويل الدين إلى حقوق ملكية قيد التنفيذ.
لألسباب المذكورة أعاله ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية .وإذا لم تحصل المجموعة على التمويل ولم تنجح شروط السداد
ً
ً ً
المعاد جدولته وتحويل الدين إلى حقوق الملكية ،فهناك عدم تأكد جوهري قد يثيرشكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على االستمراروفقا لمبدأ االستمرارية،
وبالتالي قد تكون المجموعة غيرقادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في سياق األعمال العادية .وال تحتوي القوائم المالية على أي تعديالت قد تكون
ً
مطلوبة إذا كانت المجموعة غيرقادرة على االستمراروفقا لمبدأ االستمرارية.
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عالوة على ذلك ،ال يمكن لإلدارة أن تستبعد احتمال أن يكون للفترات الطويلة من الضغوط االقتصادية على البيئة االقتصادية التي تديرها المجموعة،
ً
ً
تأثيرا محتمال على المجموعة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية على المدى المتوسط والطويل .وقد تتطلب التغيرات في الظروف المزيد من اإلفصاحات
المعززة في القوائم المالية للمجموعة للفترات الالحقة.

4.السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه السياسات بشكل على جميع
الفترات المعروضة ،باستثناء التغيير في السياسة المحاسبية لتكاليف االقتراض بسبب اعتماد قرار جدول األعمال  -نقل البضائع المبنية بمرور الوقت -
معيارالمحاسبة الدولي  23تكاليف االقتراض (راجع اإليضاح .)5

أساس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر2020م .تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة،
أو لديها حق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة
المستثمرفيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطرالمجموعة على الشركة المستثمرفيها ،فقط إذا كان لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمرفيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمرفيها)؛
األحقية ،أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفيها؛ و
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمرفيها للتأثيرعلى عوائدها.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

أساس توحيد القوائم المالية (يتبع)
وعموما ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق
التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على
الشركة المستثمرفيها ،بما في ذلك:
الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركات المستثمرفيها؛
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

يعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة،
حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

ويتم احتساب التغيرفي حصة الملكية في الشركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعامالت حقوق ملكية .عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة،
فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة
ناتجة عن فقدان السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .ويتم إثبات أي استثمارمحتفظ به بالقيمة العادلة.
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يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في
الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة ذاتها التي يتم فيها استبعاد األرباح غير المحققة ولكن ينبغي أال يكون هناك أي دليل
على االنخفاض في القيمة.
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تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من
عناصرالسيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أوبيعها خالل السنة في القوائم المالية
الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

أساس توحيد القوائم المالية (يتبع)
لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية تتعلق بالمشاركة بالتطوير واالستثمارات والتسويق والمبيعات/عقود اإليجار والعمليات وصيانة
العقارات وتقديم خدمات تعليم عالي وتأسيس الشركات:
االسم
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بلد التأسيس

سنة التأسيس

نسبة رأس المال المحتفظ به
(مباشرة أو غيرمباشرة)
2020م

2019م

شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة

المملكة العربية السعودية

2010م

%100

%100

شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة

المملكة العربية السعودية

2011م

%100

%100

شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية

المملكة العربية السعودية

2013م

%100

%100

الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية

المملكة العربية السعودية

2013م

%100

%100

شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية

المملكة العربية السعودية

2013م

%100

%100

شركة إعمارالمعارف المحدودة

المملكة العربية السعودية

2015م

%100

%100

تعد القوائم المالية للشركات التابعة فيها لنفس فترة التقرير المالي للشركة باستخدام نفس اإلطار المحاسبي للمجموعة .يتم إجراء تعديالت ،متى ما لزم
ذلك ،على القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
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عمال بالقرارات التي اتخذها مساهمو الكيانات المذكورة أعاله خالل سنة 2018م ،استحوذت الشركة على ما تبقى من حصص في شركة استثمارات المدن
الصناعية القابضة ،شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية ،الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن
االقتصادية وشركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة .تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحويل هذه األسهم في عامي 2019م و
2020م.
راجع اإليضاح  18للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية.

االستثمار يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركات زميلة ومشاريع مشتركة)
الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ولكنها ليست سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو
المنشأة التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة عليها ،ويتم تأسيسها بموجب اتفاقية تعاقدية تستدعي الموافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية
االستراتيجية .يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية .بموجب طريقة
ً
حقوق الملكية المحاسبية ،يتم بداية إدراج االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لتسجيل
التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أوالمشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ .تعكس قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة والمشروع المشترك .ويتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر
ً
فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .إضافة لذلك ،عندما يكون هناك تغيرا مدرجا مباشرة في حقوق الملكية في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك ،فإن المجموعة تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات ،حسب مقت�ضى الحال ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم استبعاد
األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة وشركة المحاصة في حدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة
والمشروع المشترك .تعد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقريرالمالي ونفس اإلطارالمحاسبي للمجموعة.
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االستثمار يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركات زميلة ومشاريع مشتركة) (يتبع)
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قيمة استثماراته في شركات
زميلة أو مشروعها المشترك .تقوم الشركة في تاريخ كل تقريرمالي بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمارفي الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك قد انخفضت قيمته .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو
المشروع المشترك في الشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويدرج المبلغ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
عند فقدان التأثيرالجوهري على الشركة الزميلة أوالسيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس أي استثمارمتبقي وتسجيله بقيمته
العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من
البيع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

تصنيف المتداول مقابل تصنيف غير المتداول
الموجودات

ً
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركزالمالي الموحد كمتداولة وغيرمتداولة .يعتبراألصل متداوال في حال:
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أسا�سي؛
يتوقع تحقيقه خالل اثني عشرشهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
ً
ً
ً
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل اثتي عشرشهرا على األقل من فترة التقرير
المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غيرمتداولة.

المطلوبات
يعتبرااللتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:
توقع تسويته خالل دورة األعمال العادية؛
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أسا�سي؛
ً
توقع تسويته خالل اثني عشرشهرا بعد فترة التقريرالمالي؛ أو
ال يوجد حق غيرمشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشرشهرا على األقل بعد فترة التقرير.
تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غيرمتداولة.

إثبات اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.
يتم إثبات اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية على
المجموعة وعندما يكون من الممكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إن وجدت.
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من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛
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عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة إلى الصفر،
ويتم التوقف عن إثبات الخسائراإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمرفيها.
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إثبات اإليرادات (يتبع)
اإليراد من العقود مع العمالء من بيع العقارات
تثبت المجموعة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيارالدولي للتقريرالمالي :15
ُ
الخطوة  .1تحديد العقد مع عميل :العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين أو أكثرتؤسس حقوقا وتعهدات وتضع المعاييرالتي يجب الوفاء بها.
الخطوة  .2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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الخطوة  .3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها
إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة  .4تخصيص سعرالمعاملة اللتزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثرمن التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتوزيع سعرالمعاملة إلى
كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدارالمقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة  .5إثبات اإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.
إذا كان المبلغ المزمع دفعه في العقد يتضمن مبلغا متغيرا ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الذي تستحقه المجموعة مقابل نقل البضائع أو الخدمات
المتعهد بتقديمها إلى العميل.
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يمكن أن يختلف مبلغ قيمة المقابل المتعهد به إذا كان استحقاق المجموعة للمقابل مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي .قد يختلف مبلغ
المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المستردة أو االئتمانات أو الحوافز أو العقوبات أو غيرها من البنود المماثلة .ويتم يتم ذكر التباين
المتعلق بالمقابل المتعهد به من قبل العميل ،إن وجد ،صراحة في العقدً .
وبناء عليه ،تقوم المجموعة بتقديرمبلغ المقابل المتغيرباستخدام المبلغ األكثر
ً
ً
احتمال وفقا لشروط العقد.
فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع العمالء لبيع الممتلكات ،باإلضافة إلى نموذج الخطوات الخمس ،تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على
مدى زمني ،في حال استيفاء أحد المعاييرالتالية:
 1حصول العميل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة عند أداء المجموعة؛ أو 2أداء المجموعة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت إيجاد أو تحسين األصل؛ أوَ
 3أداء المجموعة لاللتزام ال ُيكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتىتاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ،فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.
عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها ،فإن المجموعة بذلك تقوم بإيجاد أصل ً
بناء على
العقد نظيرالمقابل الذي حصلت عليه جراء األداء .وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوترللعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من مطلوبات العقد.

إيرادات إيجارية
يتم إثبات إيرادات اإليجارمن العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجارذي الصلة .يتم إضافة التكاليف المباشرة األولية
المتحملة أو الحوافز في التفاوض ويعتبر ترتيب عقد إيجار تشغيلي ً
جزءا ال يتجزأ من القيمة الدفترية لعقد اإليجار ويتم إثباتها على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار.
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إثبات اإليرادات (يتبع)
إيرادات خدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمة على مدى فترة زمنية عندما يمكن تقديرنتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة إنجازالخدمة في تاريخ التقرير
المالي .وفي حال عدم القدرة على قياس النتائج بطريقة ُيعتد بها ،فإنه يتم إدراج اإليرادات فقط في حدود إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.

إيرادات ضيافة

إيرادات المدارس
يتم إدراج إيرادات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل واألتعاب األخرى كدخل على أساس االستحقاق.

إيرادات ودائع مرابحة ألجل
يتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال.

تتضمن تكاليف اإليرادات تكلفة األرا�ضي وتكاليف التطوير وتكاليف الخدمات األخرى المتعلقة بها .تتناسب تكلفة اإليرادات مع الوحدات المباعة وتستند
ُ
إلى التكلفة المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة لكل مشروع .تكلفة إيرادات أعمال الضيافة والخدمات واإليرادات اإليجارية تحتسب على
أساس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات.

المصروفات
تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة والتي ال تمثل بشكل محدد ً
جزء من تكلفة اإليرادات.
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات المبيعات والتسويق .يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء
األعباء المالية ،االستهالك ،اإلطفاء وخسائراالنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية .يتم تكوين مخصصات المصروفات المشتركة ما بين تكلفة
اإليرادات ومصروفات بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية ،عند االقتضاء ،على أساس ثابت.

الزكاة

ً
يتم احتساب الزكاة وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة والزكاة التي تتعلق بملكية الشركة
في الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم احتساب أي مبالغ إضافية ،إن وجدت،
والتي قد تصبح مستحقة ،عند االنتهاء من الربط في نفس السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

ضريبة االستقطاع

ً
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المدفوعات األجنبية كما هو مطلوب وفقا لألنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .ويتم
تسجيل ضريبة االستقطاع هذه كمطلوبات.
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تكلفة إيرادات
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تتكون من إيرادات من الغرف والطعام والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة .ويتم إثبات اإليرادات بعد الخصومات على أساس االستحقاق
عند تقديم تلك الخدمات.
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ضريبة القيمة المضافة وضريبة المعامالت العقارية
خالل سنة 2020م ،أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (أ  )84 /بتاريخ  1أكتوبر 2020م ،سيكون التصرف في
العقارات في المملكة العربية السعودية عن طريق معامالت معينة تؤدي إلى نقل الملكية أو الحيازة القانونية معفيا من ضريبة القيمة المضافة ويخضع
ً
لضريبة المعامالت العقارية بنسبة  .٪5تسري ضريبة المعامالت العقارية على المعامالت التي تمت بتاريخ أو بعد تاريخ  4أكتوبر2020م .إال أنه ،وفقا لنظام
ضريبة المعامالت العقارية ،يمكن للمطور العقاري المعتمد استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخالت على الممتلكات المباعة بعد  4أكتوبر2020م.
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بخالف معامالت االستبعادات العقارية المشمولة بنظام ضريبة المعامالت العقارية ،تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة لتوريد السلع والخدمات
ً
األخرى وفقا للوائح ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة العربية السعودية .يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خالل تطبيق معدل
الضريبة المطبق على قيمة التوريد («ضريبة القيمة المضافة على المخرجات») ناقصا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات غير القابلة
للمطالبة بها بموجب نظام ضريبة المعامالت العقارية («ضريبة القيمة المضافة على المدخالت») .تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات والمشتريات بعد
خصم ضريبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .ومع ذلك ،تتم إضافة ضريبة القيمة
المضافة على المدخالت المتعلقة بالتوريدات المعفاة إلى تكلفة المشتريات ،في حين تتم المطالبة بضريبة القيمة المضافة على المدخالت على التوريدات
المختلطة باستخدام معادلة المعدل االفترا�ضي التناسبي.

العمالت األجنبية
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ً
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا بواسطة كيانات المجموعة وفقا ألسعارالصرف الفوري للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تصبح
فيه المعاملة جاهزة لإلثبات ألول مرة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعارالصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في
تاريخ التقريرالمالي .تدرج جميع الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية وال يتم
تعديلها الحقا .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتما�شى مع إثبات الربح أو
الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند.

الممتلكات والمعدات
اإلثبات والقياس
تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشمل مثل هذه التكاليف أيضا
تكاليف االقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل في حال استيفاء معاييراإلثبات.
عندما تكون األجزاء الهامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمارإنتاجية مختلفة بشكل جوهري فإنها تحتسب كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) للعقارات
والمعدات.
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء كبير من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل .عندما يتطلب
األمراستبدال قطع هامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية ،تقوم المجموعة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع أعمارإنتاجية محددة
ً
ويتم استهالكها وفقا لذلك .وبالمثل ،عند القيام بفحص رئي�سي ،يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كبديل في حال استيفاء معايير
اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة حال تكبدها.
يتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .يتم
إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
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الممتلكات والمعدات (يتبع)
اإلثبات والقياس (يتبع)
يتم مراجعة الممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات قد ال تكون قابلة لالسترداد .عندما تزيد القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عن قيمتها القابلة لالسترداد ،يتم إثبات خسارة
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .المبلغ القابل لالسترداد هوالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع الممتلكات
والمعدات أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .تمثل القيمة العادلة ً
ناقصا تكاليف البيع المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
في معاملة تتم على أساس تجاري بينما قيمة االستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر
للممتلكات والمعدات ومن بيعها في نهاية عمرها اإلنتاجي.

استهالك
يمثل المبلغ القابل لالستهالك تكلفة األصل ،أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ،بعد خصم قيمته المتبقية .ال يتم استهالك األرا�ضي .يتم حساب
االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات ذات الصلة .يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال اإلنتاجية والقيم
المتبقية بصفة دورية وتعديلها عند االقتضاء.

يتم إثبات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائرانخفاض في القيمة .عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد له ،يتم
ً
تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم المحاسبة عنها وفقا لسياسات المجموعة.

عقود اإليجار
عند بدء العقد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار .ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان يتضمن حق
السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظيرمقابل معين .لتقييم ما إذا كان العقد يتضمن الحق في التحكم في استخدام أصل محدد ،تقوم المجموعة
بتقييم ما إذا كان:
العقد يتضمن استخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني ويجب أن يكون مميزا بشكل مادي أو يمثل بشكل كبير كل قدرة
األصل المميزماديا .إذا كان لدى المورد حق استبدال جوهري ،فال يتم تحديد األصل؛
للمجموعة حق الحصول على جميع المزايا االقتصادية بشكل كبيرمن استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و
للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل .ويحق للمجموعة ذلك عندما يكون لديها حقوق صنع القرارات األكثر صلة بتغيير كيفية وغرض
استخدام األصل .في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية وغرض استخدام األصل بشكل مسبق ،يحق للمجموعة توجيه استخدام
األصل إذا:
للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو
تصميم المجموعة لألصل بطريقة تحدد مسبقا كيف وألي غرض سيتم استخدامه.
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أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يتم إثبات خسائراالنخفاض في القيمة بخالف انخفاض قيمة الشهرة المثبتة في السنوات السابقة عند وجود داللة أن خسائراالنخفاض في القيمة المثبتة
لألمالك والمعدات لم تعد موجودة أو انخفضت.
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عقود اإليجار (يتبع)
المجموعة كمستأ ِجر

ً
تطبق المجموعة نموذج ا منفرد ا لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة
القيمة .تعترف المجموعة بالتزام االيجارلدفع دفعات اإليجارويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال الموجودات األساسية.

موجودات حق االستخدام:
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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تثبت المجموعة موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود اإليجارفي تاريخ بدء عقد اإليجار(أي ،تاريخ توفراألصل ذي الصلة لالستخدام) .يتم قياس أصل
ً
ً
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائراالنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،ويتم تعديله مع أي إعادة
مبدئيا بالتكلفة .والحقا ،تم قياسه بالتكلفة
حق االستخدام
قياس لمطلوبات اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجارالمعدلة ألية مدفوعات إيجارتمت في أو قبل
تاريخ البدء ،وأي تكاليف مباشرة أولية متحملة وتقديرللتكاليف التي سيتم تفكيكها ،ناقصا أي حافزإيجاري تم استالمه .يتم تحديد العمراإلنتاجي المقدر
لموجودات حق االستخدام على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات .يتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت
على مدى العمراإلنتاجي المقدرومدة اإليجار ،أيهما أقصر.
إذا كانت ملكيه األصل المستأجرتنتقل إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجارأو أن التكلفة تعكس ممارسه خيارالشراء ،فيتم احتساب االستهالك باستخدام
العمراإلنتاجي المقدرلألصل.
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مطلوبات عقود اإليجار:
في بداية عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار ُ
المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار .تشمل مدفوعات اإليجار
مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة) مطروحا منها حوافزاإليجارالمستحقة القبض ومدفوعات اإليجارالمتغيرة التي تعتمد على مؤشرأومعدل،
والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه
المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجارتعطي المجموعة الحق في انهاء عقد اإليجار.
يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى سداد
المدفوعات .عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع
ً
ً
اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجارإذا ما كان هناك تعديال أو تغيرا في مدة العقد أو تغيرا في مدفوعات اإليجار(أي تغيرات
في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار) أو تغير في تقييم خيار شراء األصل
األسا�سي.
لدى المجموعة الخيار ،بموجب بعض عقود اإليجار ،في استئجار الموجودات لفترات إضافية تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات .تطبق المجموعة
الحكم في تقييم ما إذا كان هناك احتمال مؤكد معقول لممارسة خيار التجديد .وهذا يعني ،أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق
حافزا اقتصاديا للتجديد .بعد تاريخ البدء ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجارإذا كان هناك حدث كبيرأوتغييرفي الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر
على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيارالتجديد (مثل تغييرفي استراتيجية العمل).
يتم خصم مدفوعات اإليجارباستخدام سعرالفائدة الضمني في عقد اإليجار .وفي حال تعذرتحديد هذا السعربسهولة ،كما هو الحال بشكل عام بالنسبة
لعقود اإليجارفي المجموعة ،يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر(«معدل االقتراض اإلضافي») ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجردفعه
القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة .لذلك يعكس معدل
االقتراض اإلضافي ما «يتعين على المجموعة دفعه» ،وهوما يتطلب تقديرا عند عدم توفرمعدالت قابلة للمالحظة أوعندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط
وأحكام عقد اإليجار.
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عقود اإليجار (يتبع)
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة:
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجارلعقود اإليجارقصيرة األجل التي تبلغ مدتها  12شهرا أو أقل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تثبت المجموعة مدفوعات اإليجارالمرتبطة بعقود اإليجارهذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

المجموعة كمؤجِّر

تكاليف االقتراض
تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض أموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة
إلى إنشاء أصل ،باستثناء عقارات التطوير ،باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل
المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك ّ
تحمل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .وفي حال القروض المحددة ،فإن
ً
جميع هذه التكاليف العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أصل ،باستثناء عقارات التطوير ،تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع
فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها.
يتم خصم إيرادات االستثمارالمكتسبة من االستثمارالمؤقت القتراضات محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة
للرسملة.
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يتم إثبات حوافز عقود اإليجار أو أي رفع لإليجارات في عقود اإليجار كجزء ال يتجزأ من إجمالي الذمم المدينة لعقود اإليجار ويتم احتسابها على أساس
القسط الثابت على مدى فترة العقد .يتم إثبات اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها.
ً
تدير المجموعة «برنامج تملك منزل للموظف» والذي يتم تصنيفه كعقد إيجار تمويلي .وفقا للبرنامج ،تقوم المجموعة ببيع وحدات تم إنشاؤها للموظفين
من خالل اتفاقيات إيجارتمويلي بدون فائدة على مدى عشرين سنة .بشكل عام ،يحق للموظف أن يستمرفي االنتفاع من هذا البرنامج حتى بعد سن التقاعد
أو عند االستقالة أو عند إنهاء خدماته من المجموعة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار كذمم مدينة بموجب برنامج تملك منزل للموظف .يتم
ُ
تسجيل الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات فائدة غير مكتسبة وتدرج مع التأثير المقابل في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخرالموحدة كمصروف منافع للموظفين .يتم إدراج إيرادات الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة على مدى
مدة عقد اإليجارباستخدام سعرالفائدة الفعال .في حال إلغاء عقد تملك منزل للموظف من قبل الموظف ،فيتم حجزالمبلغ المدفوع من الموظف بموجب
البرنامج ويتم إدراجه في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري من المجموعة كعقود إيجار تشغيلي .تبرم المجموعة
عقود إيجارفي محفظة استثماراتها العقارية .قررت المجموعةً ،
بناء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات ،أن تحتفظ بجميع مخاطرومزايا الملكية الجوهرية
لهذه العقارات ،وبالتالي يتم احتسابها كعقود إيجار تشغيلي .ويتم إثبات إيرادات عقود اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
ً
وفقا لبنود عقود اإليجار على فترة العقد على أساس منظم باعتبار أن هذه الطريقة تمثل نموذج الوقت الذي يتم من خالله االستفادة من المنافع من
الموجودات المؤجرة.
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عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية هي الموجودات غير المتداولة التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتساب إيرادات إيجارية أو تحقيق مكاسب رأسمالية أو كالهما معا ،إضافة
إلى تلك التي يتم اقتناؤها الستعماالت مستقبلية غيرمحددة كعقارات استثمارية لكن ليس بغرض البيع في سياق العمل العادي واستعماالت في مجال إنتاج
أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة،
إن وجدت .يتم استهالك العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة .ال يتم استهالك األرض
واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
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يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو عند سحبها بشكل دائم من االستخدام وال يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي تم
بها االستبعاد.
المصاريف المتكبدة الستبدال بنود العقارات االستثمارية ،والتي يتم المحاسبة عنها بشكل منفصل يتم رسملتها ،ويتم شطب القيمة الدفترية للمكونات
المستبدلة .يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند العقارات االستثمارية ذات الصلة .ويتم إثبات
جميع المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند تكبدها.
يتم تحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات تطوير فقط عند وجود تغير في االستخدام َ
مثبت من خالل الشروع في أعمال التطوير بغرض البيع .وتتم هذه
التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل .يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة احتساب االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة
االستهالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
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تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن العقارات االستثمارية قد انخفضت قيمتها .عندما تزيد القيمة
الدفترية لعقار استثماري عن قيمته القابلة لالسترداد ،يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للعقاراالستثماري ناقصا تكلفة البيع وقيمة االستخدام أيهما أعلى.
يتم إثبات خسائراالنخفاض في القيمة في السنوات السابقة عند وجود داللة أن خسائراالنخفاض في القيمة المثبتة للعقارات االستثمارية لم تعد موجودة
أو انخفضت.

قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيمة العادلة للموجودات غيرالمالية مثل العقارات االستثمارية كجزء من قوائمها المالية .القيمة العادلة هي الثمن الذي
يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة
العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات تحدث إما:
في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو
في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة في السوق حال تسعيراألصل أو االلتزام ،على افتراض أن
هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبرمنفعة اقتصادية لها.
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قياس القيمة العادلة (يتبع)
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة
منه أو بيعه إلى طرف آخرمن أطراف السوق الستخدامه من أجل تحقيق أفضل منفعة منه.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوفربھا بيانات كافية لقياس القیمة العادلة ،وتثبت استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غيرالقابلة للمالحظة.

الموجودات غير الملموسة

يتم تقييم األعماراإلنتاجية للموجودات غيرالملموسة كأعمارإنتاجية محددة أو غيرمحددة.
يتم إطفاء الموجودات غيرالملموسة ذات األعمارالمحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك انخفاضا إضافيا في قيمتها حيثما
توافر مؤشر على احتمالية تعرضها لالنخفاض في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على
األقل في نهاية كل فترة تقريرمالي .يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة
في األصل من أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يتالءم ،ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

ويتم سنويا تقييم العمراإلنتاجي غيرالمحدد لتحديد ما إذا كان العمراإلنتاجي غيرالمحدد غيرالمحدد ال يزال ساري .وإذا لم يكن الوضع كذلك ،يتم إجراء
التغييرفي تقييم العمراإلنتاجي من عمرغيرمحدد إلى عمرمحدد على أساس احتمالي .يتم قياس الربح أوالخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غيرالملموس
على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند استبعاد
األصل.
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يتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
ضمن فئة المصروفات بما يتالءم مع وظيفية هذه الموجودات غيرالملموسة.
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يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة متراكمة .ال تتم رسملة الموجودات غيرالملموسة المولدة داخليا ويتم إظهارالمصروفات ذات
العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي يتم تكبدها.
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االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقريرمالي بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات .في حالة وجود أي دليل ،أو عند طلب اختباراالنخفاض
في القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقديرقيمة األصل القابلة لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد للموجودات هو القيمة العادلة لألصل أو للوحدة
المولدة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام ،أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ألصل واحد ما لم يكن األصل غيرمولد لتدفقات
ً
نقدية إلى داخل الشركة مستقال بشكل كبيرعن تلك الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة
للنقد قيمته أو قيمتها القابلة لالسترداد فإنه يتم اعتبارمنخفض القيمة ويتم خفض قيمته إلى قيمته القابلة لالسترداد .عند تقييم القيمة قيد االستعمال،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم بما يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية
للنقود .في سياق تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد ،يتم أخذ أحدث معامالت في السوق في االعتبار .وفي حالة عدم القدرة على تحديد مثل هذه
المعامالت ،فيتم استخدام نموذج تقييم مالئم لهذا الغرض.
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يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها .وفي
حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف
بها سابقا فقط إذا كان هناك تغييرفي االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ أن تم التعرف على خسارة االنخفاض السابقة .ويكون
عكس القيد محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أوتتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ،بعد طرح االستهالك ،مع
عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لمعرفة االنخفاض في القيمة السنوي على مستوى الوحدة المحققة للنقد ،كما هو
مالئم ،وعندما تشيرالظروف إلى احتمالية أن تكون القيمة الدفترية قد تعرضت للهبوط.
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عقارات التطوير

ُ
تصنف العقارات التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء والتطويرلغرض البيع كعقارات تطويروتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها،
أيهما أقل .تتضمن تكلفة عقارات التطوير بشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات والنفقات األخرى المتعلقة بتجهيز العقارات للبيع .صافي القيمة القابلة
للتحقق هي سعرالبيع التقديري في سياق العمل العادي ،على أساس أسعارالسوق في تاريخ التقريربعد خصم تكاليف اإلكمال مصروفات البيع.

تقوم اإلدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطويرعلى أساس سنوي.
تعمل دورة تشغيل العقارات التطويرية على أساس أن غالبية العقارات التطويرية من المتوقع أن يتم تحققها بعد فترة  12شهرا من تاريخ التقرير .في تاريخ
كل تقرير ،تقوم اإلدارة بتصنيف العقارات التطويرية كموجودات متداولة أو غيرمتداولة ً
بناء على التاريخ المتوقع لتحققها.

األدوات المالية
اإلثبات األولي  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركزالمالي عندما ،وفقط عندما تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
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األدوات المالية (يتبع)
الموجودات المالية

التصنيف والقياس االلحق
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
 .أتلك الموجودات التي يجب قياسها الحقا بالقيمة العادلة (إما من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة أو من خالل قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة)؛ و
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .إن الموجودات المالية للمجموعة التي
تقاس بالتكلفة المطفأة هي الفئة األنسب إلى المجموعة.
لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشروط التالية:
 .أاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 .بالشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية وذمم الموظفين لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك والنقد
وما في حكمه.
بعد القياس األولي ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصا االنخفاض في القيمة (إن
وجدت) .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر ً
جزء أساسيا من طريقة
معدل الفائدة الفعال .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة ّ
الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم إثبات
الخسائرالناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
إعادة التصنيف
عندما ،وفقط عندما ،تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة
ً
بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
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 .بتلك الموجودات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
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القياس األولي
عند القياس األولي ،باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة .في حالة
وجود أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تتم إضافة تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي إلى القيمة
العادلة لألصل المالي ذي الصلة .يتم إدراج تكاليف معاملة الموجودات المالية المحملة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة ،إن وجدت.
ً
يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصرا تمويليا جوهريا أو التي تستحق في أقل من  12شهرا بسعر المعاملة وفقا للمعيار الدولي للتقرير
المالي .15
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األدوات المالية (يتبع)
الموجودات المالية (يتبع)
إلغاء اإلثبات
يتم بشكل رئي�سي إلغاء إثبات أصل مالي (أو حسب مقت�ضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعاده من
قائمة المركزالمالي الموحد للمجموعة) عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.
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االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية.
ويعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد انخفضت فقط في حال كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لواحد أو أكثر
من األحداث التي وقعت بعد اإلثبات األولي لألصل وأن حدث الخسارة هذا له تأثيرعلى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو لمجموعة
الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل يعتد به .قد يتضمن دليل االنخفاض في القيمة مؤشرات على أن الدائنين أو مجموعة من الدائنين يواجهون
صعوبات مالية كبيرة أو تعثر وتأخر في سداد الفائدة أو أصل المبلغ أو احتمالية تعرضهم لإلفالس أو إجراء إعادة هيكلة مالية وبيانات يمكن مالحظاتها تدل
على وجود انخفاض في القيمة يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل األحوال االقتصادية التي تتناسب مع حاالت التعثرفي السداد.
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يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  9من المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانية .وبدال من ذلك ،تقوم المنشأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة،
ً
عادة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ التقرير المالي .تعتمد الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية
ً
التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ) الخسائر المتوقعة على مدى  12شهر ،أو (ب) الخسائر المتوقعة على
مدى العمر .بالنسبة للمخاطر االئتمانية التي لم تحدث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ،يتم احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ
التي تنتج عن حاالت التخلف عن السداد االفتراضية الـ  12شهرا القادمة (الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا) .بالنسبة لمخاطراالئتمان التي
حدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطراالئتمان منذ اإلثبات األولي ،يتعين وجود مخصص خسارة للخسائراالئتمانية المتوقعة على مدى العمرالمتبقي للمخاطر،
بصرف النظرعن توقيت التخلف عن السداد (الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتم استخدام طريقة مبسطة بحيث ال توجد حاجة لعمل تقييم للزيادة في المخاطر
االئتمانية في كل تاريخ تقريرمالي .بدال من ذلك ،يمكن أن تختارالمنشأة تكوين مخصص مقابل الخسائرالمتوقعة ً
بناء على الخسائرالمتوقعة على مدى العمر.
اختارت المجموعة االستفادة من خيارالخسائراالئتمانية المتوقعة على مدى العمر .وبالتالي ،ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطراالئتمان وعوضا عن
ذلك تقوم المجموعة بتسجيل مخصص خسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير مالي .قامت المجموعة بإنشاء
ً
ً
مصفوفة مخصص استنادا إلى الخبرة التاريخية لخسائراالئتمان ويتم تعديلها وفقا لعوامل االستقراء المستقبلي الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتوجب على المنشأة استخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر.
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يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد األصل المالي بالكامل أو جزء منه .بالنسبة
للعمالء األفراد ،تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومقدارالشطب ً
بناء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد .ال تتوقع
المجموعة أي استرداد جزء كبيرمن المبلغ المشطوب .إال أن الموجودات المالية التي تم شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة إلزامية للتما�شي
مع إجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما يكون من غير المرجح أن يدفع المدين التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل ،دون لجوء
المجموعة إلى إجراءات مثل تحقق أوراق مالية (إن وجدت أي منها).

القياس األولي
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األولى كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
وكقروض وسلف وذمم دائنة ـ حسب مقت�ضى الحال.
يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة العائدة
إلى المعاملة .تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومطلوبات عقود إيجارومبالغ مستحقة الدفع وقروض ألجل.
التصنيف والقياس االلحق
يجب على المنشأة تصنيف جميع المطلوبات المالية كما تم قياسها في وقت الحق بالقيمة المطفأة ،فيما عدا:
 .أالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
 .بالمطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غيرمؤهل لالستبعاد أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة.
 .جعقود ضمان مالي.
 .دالتزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من سعرالعمولة في السوق.
 .هالمقابل المحتمل المثبت من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية  .3يتم قياس هذا
المقابل المحتمل الحقا بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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المطلوبات المالية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية (يتبع)
ً
يتم خفض القيمة الدفترية لألصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة .تستمر إيرادات العموالت في االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية
المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة .وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديري بسبب حدث وقع
بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا من خالل تعديل حساب المخصص .إذا تم عكس قيد
شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيد االسترداد إلى إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.4

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

األدوات المالية (يتبع)
المطلوبات المالية (يتبع)
التصنيف والقياس االلحق (يتبع)
يتم قياس جميع المطلوبات المالية للمجموعة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلية ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق .تدرج األرباح والخسائر
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء إثبات المطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر ً
جزء أساسيا من طريقة معدل
الفائدة الفعال .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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إعادة التصنيف
ال يمكن للمجموعة إعادة تصنيف أي مطلوبات مالية.
إلغاء اإلثبات
يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام
المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم إثبات الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ
المدرجة وتوفرالنية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ـ إن وجدت ،تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة
أشهرأو أقل والخاضعة لمخاطرضئيلة في التغيرات في القيمة.

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثرمن ثالثة أشهروأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع.

المخصصات

ُ
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) نا�شئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ُيطلب من المجموعة سداد هذا
االلتزام من خالل تدفقات نقدية للموارد إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع
المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد
ً
ً
مؤكدا فعليا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة بعد خصم أي سداد.
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المخصصات (يتبع)
إذا كان تأثيرالقيمة الزمنية للمال جوهريا ،يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الذي يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطرالمتعلقة بالمطلوبات .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرورالوقت كتكلفة
تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
ُ
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقريرمالي وتعدل لتعكس أفضل تقديرحالي .إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية
لسداد االلتزام ،فانه يتم عكس المخصص.

منافع الموظفين
يتم احتساب منافع الموظفين القصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني
حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقديرااللتزام بشكل موثوق.

برامج المنافع المحددة

ً
تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غيرممولة إلنهاء خدمات  /مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لقانون العمل السعودي.

يتم إثبات إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة ،الذي يتكون من األرباح والخسائراإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخرمباشرة .يتم احتساب
صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .يتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى
المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
عندما تتغير منافع خطة ما أو يتم تقليص الخطة ،يتم إثبات التغيير الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربح أو الخسارة ذات الصلة
بخدمة سابقة أو يتم إثبات الربح أو الخسارة تخفيض المدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة مباشرة.
بخصوص االلتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،فإن عملية التقييم اإلكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية
وكذلك سياسة المجموعة.

التقارير القطاعية
إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة:
 1يشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق له إيرادات ويتحمل بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعملياتمع العناصراألخرى للمجموعة؛
 2نتائجه التشغيلية يتم تحليلها بشكل مستمر من قبل المسئول الرئي�سي عن صنع القرارات التشغيلية وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيعالموارد وتقييم األداء؛ و
3 -المعلومات المالية التي تتوفرعنها بشكل مستقل.
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يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترة الحالية
والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ .يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المخططة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

منافع الموظفين قصيرة األجل

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.4

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

التقارير القطاعية (يتبع)
لمزيد من التفاصيل عن قطاعات األعمال ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .34
يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطروعوائد تختلف عن قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية
أخرى .وحيث أن المجموعة تزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية فقط فلم يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة.

5.التغييرات يف السياسات المحاسبية الهامة
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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خالل  ،2019نشرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي قر ًارا بخصوص جدول األعمال «نقل البضائع المبنية بمرور الوقت  -معيار المحاسبة
الدولي  23تكاليف االقتراض» (يشارإليها فيما يلي بـ «قرارجدول األعمال»).
ينص قرارجدول األعمال على أن المخزون (تحت التنفيذ) الخاص بالوحدات غيرالمباعة التي تحت اإلنشاء التي تقوم المجموعة بإثباتها ،ال يعتبرموجودات
مؤهلة .ويوضح قرار جدول األعمال أن هذه الموجودات جاهزة للبيع المخطط له في حالتها الحالية ،أي أن المجموعة تعتزم بيع الوحدات المبنية ً
جزئيا
بمجرد أن تجد العمالء المناسبين ،وعند التوقيع على عقد مع العميل ستنقل السيطرة على أي أعمال تحت التنفيذ تتعلق بهذه الوحدة إلى العميل ،فهذه
ليست موجودات مؤهلة وبالتالي ال تستوفي متطلبات معيارالمحاسبة الدولي  23لرسملة تكاليف االقتراض .قامت المجموعة بتبني قرارجدول األعمال واألثر
الناتج عن تغييرالسياسة المحاسبية على القوائم المالية الموحدة كما يلي:

السياسة السابقة
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تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض أموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة
إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له
وبعد ذلك ّ
تحمل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .وفي حال القروض المحددة ،فإن جميع هذه التكاليف العائدة
ً
مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء من تكلفة
األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها.
يتم خصم إيرادات االستثمارالمكتسبة من االستثمارالمؤقت القتراضات محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة
للرسملة.

السياسة المعدلة
تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض أموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة
إلى إنشاء أصل ،باستثناء عقارات التطوير ،باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل
المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك ّ
تحمل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .وفي حال القروض المحددة ،فإن
ً
جميع هذه التكاليف العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أصل ،باستثناء عقارات التطوير ،تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع
فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها.
يتم خصم إيرادات االستثمارالمكتسبة من االستثمارالمؤقت القتراضات محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة
للرسملة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.5

التغييرات يف السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
حسب المدرج سابقا

التعديالت بموجب معيار
المحاسبة الدولي 23

المبالغ المعدلة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر2019م
قائمة المركزالمالي

إيرادات غيرمفوترة – الجزء غيرالمتداول

714,912

()83,937

630,975

إيرادات غيرمفوترة – الجزء المتداول

362,141

51,003

413,144

إجمالي الموجودات

17,567,790

()233,832

17,333,958

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

()98,244

()18,144

()116,388

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

()6,829,724

()18,144

()6,847,868

خسائرمتراكمة

()1,157,305

()251,976

()1,409,281

حسب المدرج سابقا

التعديالت بموجب معيار
المحاسبة الدولي 23

المبالغ المعدلة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر2018م
قائمة المركزالمالي
عقارات تطوير -الجزء غيرالمتداول

1,603,109

()144,785

1,458,324

عقارات تطوير -الجزء المتداول

411,098

()64,019

347,079

إيرادات غيرمفوترة – الجزء غيرالمتداول

209,123

()25,222

183,901

إيرادات غيرمفوترة – الجزء المتداول

502,344

6,051

508,395

إجمالي الموجودات

17,341,699

()227,975

17,113,724

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

()69,493

582

()68,911

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

()7,211,834

582

()7,211,252

خسائرمتراكمة

()634,077

()227,393

()861,470

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

عقارات تطوير -الجزء المتداول

790,126

()69,281

720,845

81
WWW.KAEC.NET

عقارات تطوير -الجزء غيرالمتداول

1,054,380

()131,617

922,763

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.5

التغييرات يف السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

السياسة المعدلة (يتبع)
حسب المدرج سابقا

التعديالت بموجب معيار
المحاسبة الدولي 23

المبالغ المعدلة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م
قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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إيرادات

986,888

()40,081

946,807

تكلفة إيرادات

()684,468

39,649

()644,819

مجمل الربح

302,420

()432

301,988

خسارة من عمليات رئيسية

()337,604

()432

()338,036

أعباء تمويلية

()236,993

()31,743

()268,736

إيرادات أخرى

102,015

7,592

109,607

خسارة السنة قبل الزكاة

()463,808

()24,583

()488,391

الزكاة

()45,000

-

()45,000

صافي خسارة السنة

()508,808

()24,583

()533,391

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

()522,619

()24,583

()547,202

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)

()0,60

()0,03

()0,63

أنشطة تشغيلية

()240,575

()11,234

()251,809

أنشطة استثمارية

()391,276

-

()391,276

األنشطة التمويلية

433,612

11,234

444,846

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

6.المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت
المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
فيما يلي المعاييروالتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدارالقوائم المالية .تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير ،متى كان ذلك
ممكنا ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار /التفسير

ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ
من أو بعد التاريخ التالي

الوصف

المعاييرالدولية للتقريرالمالي

التحسينات السنوية للمعاييرالدولية للتقريرالمالي  -دورة 2018م –
2020م

 1يناير2022م

معيارالمحاسبة الدولي 16

الممتلكات واآلالت والمعدات :تحصيالت قبل االستخدام المقصود

 1يناير2022م

المعيارالدولي للتقريرالمالي 3

إشارة إلى إطارالمفاهيم

 1يناير2022م

المعيارالدولي للتقريرالمالي 17

عقود تأمين

 1يناير2023م

معيارالمحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غيرمتداولة (التعديالت على معيار
المحاسبة الدولي )1

 1يناير2023م

المعيارالدولي للتقريرالمالي  10ومعيارالمحاسبة الدولي
28

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمروشركته الزميلة أو المشروع
المشترك (التعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي  10ومعيارالمحاسبة
الدولي )28

متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ السريان
مؤجل إلى أجل غيرمسمى

تقوم المجموعة بتقييم مدى إمكانية تطبيق وآثارالمعاييرالمذكورة أعاله والتعديالت والتفسيرات على قوائمها المالية عند التطبيق ،حيثما ينطبق ذلك.

7.اإليرادات
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
(معدل)

اإليرادات حسب قطاعات التشغيل:
أنشطة سكنية

92,633

500,462

تطويرصناعي

281,810

300,803

ضيافة وترفيه

98,196

73,856

أخرى

74,648

71,686

547,287

946,807

اإليرادات حسب الطبيعة:
بيع عقارات

229,468

670,282

التأجير

135,065

117,542

ضيافة

93,031

70,566

أخرى

89,723

88,417

547,287

946,807

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

معيارالمحاسبة الدولي 37

عقود غيرمجدية  -تكلفة تنفيذ عقد

 1يناير2022م
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معيارالمحاسبة الدولي  ،39المعاييرالدولية للتقرير
المالي  9 ،7 ،4و 16

إصالح المؤشرالمرجعي لسعرالفائدة  -المرحلة 2

 1يناير2021م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

8.تكلفة اإليرادات
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
(معدل)

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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تكلفة العقارات (اإليضاح )19

169,022

212,982

مخصص عقارات التطوير(اإليضاح )19

137,622

-

استهالك

150,126

150,424

تكاليف موظفين

86,661

90,119

ضيافة

21,768

16,474

تكاليف متعلقة بالتأجير

6,199

512

صيانة

43,250

60,154

تكاليف تجديد

59,371

-

االنخفاض في القيمة (اإليضاح )14

97,029

-

أخرى

95,268

114,154

866,316

644,819
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

9.مصروفات البيع والتسويق

تكاليف موظفين

22,885

26,838

مصروفات ترويج

33,573

6,508

تكاليف عالمات تجارية وتسويق

9,761

17,953

تكاليف إعالن

6,897

12,848

عالقات عامة

2,054

2,030

أخرى

4,506

13,314

79,676

79,491

	 10.المصروفات العمومية واإلدارية
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

تكاليف موظفين

203,198

203,652

أتعاب مهنية

29,100

33,172
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اتصاالت ومصروفات مكتبية

19,132

23,492

المرافق وخدمات إدارة المدينة

6,834

10,542

إصالحات وصيانة

4,942

3,931

أخرى

13,888

15,863
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ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

277,094

290,652

	 11.األعباء التمويلية
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
(معدل)

عمولة على قروض

308,593

259,667

أعباء تمويلية على عقود اإليجار(اإليضاح )2-15

3,958

5,265

أعباء بنكية

3,017

3,804

315,568

268,736

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	 12.اإليرادات األخرى ،بالصافي
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
(معدل)

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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تعويض مصروفات (انظراإليضاح (أ) أدناه)

47,550

55,243

إطفاء فائدة غيرمكتسبة (انظرإيضاح (ب) أدناه)

39,495

24,779

عكس قيد مستحقات انتهى الغرض منها

3,717

1,055

أرباح من بيع عقارات استثمارية (انظراإليضاح (ج) أدناه)

5,717

38,297

مخصص تسوية مطالبات (انظراإليضاح (د) أدناه)

-

()10,000

أخرى

18,763

233

115,242

109,607

 .أأبرمت المجموعة اتفاقية («االتفاقية») مع طرفين خارجيين لتطويروتمويل وتشغيل معهد أكاديمي تعليمي في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ً
وفقا لشروط االتفاقية ،فإن صافي خسارة التشغيل للعمر اإلنتاجي للمعهد يجب تمويلها من قبل أحد طرفي االتفاقية وبحدود مبلغ  58.5مليون
دوالرأمريكي .باإلضافة إلى ذلك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،تمت الموافقة على تمويل إضافي قدره  16مليون دوالرأمريكي .ونتيجة
لذلك ،تم سداد صافي الخسارة التشغيلية أو مصروفات المعهد المذكور والبالغة  47.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م 55.2 :مليون
ً
ريال سعودي) ،المتكبدة خالل السنة ،تم المحاسبة عنه كإيرادات أخرى وفقا لذلك.
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 .ببلغ عكس قيد دخل الفائدة على عنصرالتمويل الجوهري مبلغ  39.5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م 24.7 :مليون ريال سعودي).
 .جخالل السنة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات استثمارية مما نتج عنه ربح بلغ  5.7مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2019م 38 :مليون ريال سعودي).
 .دخالل سنة 2019م ،قامت هيئة حكومية بتقديم مطالبة ضد الشركة تتعلق بعمليات فيالت أوشيانا .واعترضت الشركة على المطالبة بتقديم
جميع المستندات المطلوبة ،ولم يتم الوصول إلى قرار حتى اآلن .وإلغالق القضية ،اقترحت الهيئة الحكومية مبلغ  10مليون ريال سعودي ،يتم
دفعها على عشرأقساط متساوية ،كتسوية كاملة ونهائية قبلتها الشركةً .
وبناء عليه ،فقد تم إدراجه كمخصص في دفاترالحسابات.

	 13.خسارة السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة العائدة إلى مالكي األسهم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.
يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى مالكي األسهم للشركة األم (بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل)
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع
األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية .وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم قابلة للتحويل فإن الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية
المخفضة للسهم .عالوة على ذلك ،لم يتم عرض احتساب ربحية منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة خالل السنة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

خسارة السهم (يتبع)
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يتم احتساب خسارة السهم على النحو التالي:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
(معدل)

الخسارة العائدة لمالكي األسهم العادية في الشركة األم

()1,248,364

()533,391

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ( ’000ريال سعودي)

850,000

850,000

خسارة السهم (بالريال السعودي) – األساسية والمخفضة

()1.47

()0.63
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

14.الممتلكات والمعدات
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
مباني

 50-10سنة

تحسينات على عقارات مستأجرة

 10 - 2سنة

معدات ثقيلة وماكينات

 10-5سنوات

أثاث ومفروشات

 10 - 4سنة

معدات مكتبية

 3سنوات

سيارات

 4سنوات

موجودات بنية تحتية

 30-10سنة

أثاث
ومفروشات
ألف ريال
سعودي

معدات
مكتبية
ألف ريال
سعودي

سيارات
ألف ريال
سعودي

موجودات
بنية
تحتية
ألف ريال
سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2020م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:
كما في بداية السنة

135,283

1,313,528

336,407

90,105

155,098

97,412

15,089

3,170,466

1,817,126

7,130,514

إضافات

-

76

1,912

1,553

4,829

3,925

295

25

131,387

144,002

تحويالت

-

95,218

770

-

1,231

5,259

47

19,509

()122,034

-

االنخفاض في
القيمة (اإليضاح
(ه) أدناه واإليضاح
)40

-

()142,197

-

-

-

-

-

-

()10,999

()153,196

كما في نهاية السنة

135,283

1,266,625

339,089

91,658

161,158

106,596

15,431

3,190,000

1,815,480

7,121,320

االستهالك:
كما في بداية السنة

-

292,671

93,187

44,135

117,879

71,507

12,360

619,028

-

1,250,767

المحمل للسنة

-

52,026

26,432

12,891

21,212

15,830

2,635

129,867

-

260,893

كما في نهاية السنة

-

344,697

119,619

57,026

139,091

87,337

14,995

748,895

-

1,511,660

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر
2020م

135,283

921,928

219,470

34,632

22,067

19,259

436

2,441,105

1,815,480

5,609,660
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أرض
مملوكة
ألف ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على
عقارات
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
ثقيلة
وماكينات
ألف ريال
سعودي
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.14

الممتلكات والمعدات (يتبع)
أرض
مملوكة
ألف ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على
عقارات
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
ثقيلة
وماكينات
ألف ريال
سعودي

أثاث
ومفروشات
ألف ريال
سعودي

معدات
مكتبية
ألف ريال
سعودي

سيارات
ألف ريال
سعودي

موجودات
بنية
تحتية
ألف ريال
سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2019م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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كما في بداية السنة

135,283

1,070,525

157,231

63,203

135,342

79,432

14,919

3,023,662

1,771,881

6,451,478

إضافات

-

714

21,707

1,477

3,215

6,665

770

-

468,632

503,180

تحويالت

-

72,610

150,525

25,425

16,541

11,315

-

146,804

()423,220

-

المحول من
عقارات استثمارية
(اإليضاح )16

-

169,679

6,944

-

-

-

-

-

-

176,623

االنخفاض في
القيمة (اإليضاح
(ه) أدناه)

-

-

-

-

-

-

-

-

()167

()167

استبعادات

-

-

-

-

-

-

()600

-

-

()600

كما في نهاية السنة

135,283

1,313,528

336,407

90,105

155,098

97,412

15,089

3,170,466

1,817,126

7,130,514
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االستهالك:
242,674

56,902

33,472

91,465

58,829

10,239

491,029

-

984,610

كما في بداية السنة
المحمل للسنة

-

49,997

36,285

10,663

26,414

12,678

2,721

127,999

-

266,757

استبعادات

-

-

-

-

-

-

()600

-

-

()600

كما في نهاية السنة

-

292,671

93,187

44,135

117,879

71,507

12,360

619,028

-

1,250,767

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر
2019م

135,283

1,020,857

243,220

45,970

37,219

25,905

2,729

2,551,438

1,817,126

5,879,747

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

الممتلكات والمعدات (يتبع)

	.14

 .أتم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

تكلفة إيرادات

71,990

69,958

أخرى

188,903

196,799

260,893

266,757

 .بتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أسا�سي تكاليف إنشاء تتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
 .دتبلغ قيمة األرض المملوكة  135مليون ريال سعودي (2019م 135 :مليون ريال سعودي) ،تتعلق بشكل رئي�سي بالبنية التحتية وموجودات
التشغيل.
 .هخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القيمة بلغت  153.2مليون ريال سعودي (2019م 0.17 :مليون
ريال سعودي).
تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة كما يلي:

تكلفة اإليرادات (اإليضاح )8

97,029

-

أخرى

56,167

167

153,196

167

 .أممتلكات ومعدات بلغ مجمل قيمتها الدفترية  320مليون ريال سعودي (2019م 272 :مليون ريال سعودي) بالكامل ولكن ال تزال تعمل.
 .بكما في  31ديسمبر2020م ،تم رسملة مبلغ ال �شيء ريال سعودي (2019م 96.8 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض إلنشاء ممتلكات ومعدات.
 .جقامت المجموعة بتحويل بعض التكاليف من  /إلى الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية ً
بناء على التغيير في االستخدام المزمع لهذه
المشاريع.
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .جتتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ  97مليون ريال سعودي (2019م 128 :مليون ريال سعودي).

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

15.عقود اإليجار
15موجودات حق االستخدام
-1
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام الحتساب االستهالك:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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مباني

 10-3سنوات

معدات ثقيلة وماكينات

 4-3سنوات

سيارات

 4-2سنوات

مباني

معدات ثقيلة
وماكينات

سيارات

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير2020م

105.583

54.067

6.424

166.074

إضافات

-

1.207

-

1.207

التخفيض في اإليجارات

-

()2.438

-

()2.438

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

105.583

52.836

6.424

164.843
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االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير2020م

15.502

33.862

3.378

52.742

المحمل للسنة

11.610

14.447

1.794

27.851

كما في  31ديسمبر2020م

27.112

48.309

5.172

80.593

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر2020م

78.471

4.527

1.252

84.250

مباني

معدات ثقيلة
وماكينات

سيارات

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير2019م

103,710

52,561

6,424

162,695

إضافات

1,873

1,506

-

3,379

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م

105,583

54,067

6,424

166,074

االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير2019م

4,100

17,228

1,200

22,528

المحمل للسنة

11,402

16,634

2,178

30,214

كما في  31ديسمبر2019م

15,502

33,862

3,378

52,742

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر2019م

90,081

20,205

3,046

113,332

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.15

عقود اإليجار (يتبع)

1-15

موجودات حق االستخدام (يتبع)

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

تكلفة إيرادات

24,968

27,492

أخرى

2,883

2,722

27,851

30,214

في  31ديسمبر ،يتم عرض مطلوبات عقود اإليجارضمن قائمة المركزالمالي الموحد على النحو التالي:

الجزء غيرالمتداول

51,319

80,625

الجزء المتداول

40,799

33,013

92,118

113,638

حركة مطلوبات عقود اإليجار:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

الرصيد كما في  1يناير

113,638

132,775

إضافات

1,207

3,379

التخفيض في اإليجارات

()2,438

-

أعباء تمويلية (اإليضاح )11

3,958

5,265

مدفوعات

()24,247

()27,781

كما في  31ديسمبر

92,118

113,638
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
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15مطلوبات عقود اإليجار
-2

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.15

عقود اإليجار (يتبع)

2-15

مطلوبات عقود اإليجار (يتبع)

فيما يلي أعمارالحد األدنى لمدفوعات اإليجارمع القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجاركما في  31ديسمبر:
2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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2019م

الحد األدنى
لمدفوعات اإليجار

القيمة الحالية للحد
األدنى لمدفوعات اإليجار

الحد األدنى
لمدفوعات اإليجار

القيمة الحالية للحد
األدنى لمدفوعات اإليجار

(ألف ريال سعودي)

(ألف ريال سعودي)

(ألف ريال سعودي)

(ألف ريال سعودي)

خالل اثني عشرشهر

52,819

40,799

37,501

33,013

سنة إلى خمسة سنوات

38,617

31,980

54,502

44,584

أكثرمن خمس سنوات

20,572

19,339

39,964

36,041

إجمالي الحد األدنى مدفوعات اإليجار

112,008

92,118

131,967

113,638

يخصم :أعباء تمويلية

()19,890

-

()18,329

-

القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

92,118

92,118

113,638

113,638

16.العقارات االستثمارية
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
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مباني

 30-20سنة

تحسينات على عقارات مستأجرة

 10 - 2سنوات

 30-10سنوات

موجودات بنية تحتية

أرض

مباني

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

موجودات بنية
تحتية

أعمال
رأسمالية تحت
التنفيذ

اإلجمالي
2020م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

التكلفة:
945

432,008

1,121,456

5,316,313

كما في بداية السنة

2,820,859

941,045

إضافات

-

74

-

-

12,094

12,168

استبعادات

()803

()6,624

-

-

()1,201

()8,628

المحول إلى عقارات تطوير(اإليضاح )19

-

-

-

-

()65,008

()65,008

االنخفاض في القيمة (اإليضاح (ج) أدناه
واإليضاح )40

-

()25,469

-

-

-

()25,469

كما في نهاية السنة

2,820,056

909,026

945

432,008

1,067,341

5,229,376

كما في بداية السنة

-

167,628

945

102,680

-

271,253

المحمل للسنة

-

37,488

-

15,680

-

53,168

استبعادات

-

()1,322

-

-

-

()1,322

كما في نهاية السنة

-

203,794

945

118,360

-

323,099

2,820,056

705,232

-

313,648

1,067,341

4,906,277

االستهالك:

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2020م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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العقارات االستثمارية (يتبع)
أرض

مباني

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

موجودات بنية
تحتية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2019م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

التكلفة:

إضافات

-

4,636

-

520

101,401

106,557

استبعادات

()804

()13,101

-

()4,042

()33

()17,980

المحول إلى ممتلكات ومعدات
(اإليضاح )14

-

()169,679

()6,944

-

-

()176,623

المحول إلى عقارات تطوير(اإليضاح
)19

()3,544

-

-

-

-

()3,544

تحويالت

-

169,679

6,944

-

()176,623

-

عكس االنخفاض في القيمة عند البيع

-

4,293

-

-

-

4,293

كما في نهاية السنة

2,820,859

941,045

945

432,008

1,121,456

5,316,313

كما في بداية السنة

-

136,817

945

82,817

-

220,579

المحمل للسنة

-

32,345

-

20,629

-

52,974

استبعادات

-

()1,534

-

()766

-

()2,300

كما في نهاية السنة

-

167,628

945

102,680

-

271,253

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2019م

2,820,859

773,417

-

329,328

1,121,456

5,045,060
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كما في بداية السنة

2,825,207

945,217

945

435,530

1,196,711

5,403,610
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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العقارات االستثمارية (يتبع)
 .أتم تخصيص أرا�ضي فضاء مساحتها  168مليون مترا مربعا تقريبا لعملية التطوير الرئيسية لمدينة الملك عبد الله االقتصادية .تشمل هذه
األرا�ضي أرضا مساحتها  37مليون مترا مربعا تقريبا قدمها أحد المساهمين كجزء من مساهمته في رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق عليه مقداره
 1.700مليون ريال سعودي مقابل أسهم بنفس القيمة في الشركة (اإليضاح  .)25إن التوزيع المحدد لألرض الفضاء التي سيتم استخدامها
لمختلف المشاريع والتي قد تكون للبيع أو لإليجار لم يكتمل بعد .وبالتالي ،فإن األرض الفضاء والتكاليف ذات صلة البالغة  2.465مليون ريال
سعودي (2019م 2.466 :مليون ريال سعودي) تم تصنيفها كاستثمارعقاري .ولم يحتسب استهالك حيث أن العقاراالستثماري يتكون من أرا�ضي
مملوكة فقط .تشمل األرا�ضي الفضاء  24.7مليون مترا مربعا مرهونا لصالح وزارة المالية مقابل قرض طويل األجل بمبلغ  5.000مليون ريال
سعودي (اإليضاح ( 27أ)) .إن القروض التي تم الحصول عليها من البنوك التجارية مضمونة مقابل أرا�ضي فضاء تابعة لمدينة الملك عبد الله
االقتصادية .ومع ذلك ،فإن اإلجراءات القانونية المتعلقة بضمان تلك القروض اإلضافية قيد التنفيذ (اإليضاح ( 27ب)) .وقد تم تخصيص أرض
فضاء مساحتها  15.95مليون مترا مربعا لتأجيرها لعمالء صناعيين.
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 .بتم التوصل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م على أساس عملية التقييم التي قامت بها شركة
َ
فاليوستارت (خبير التقييم العقاري) ،وهو مق ِّيم مستقل غير مرتبط بالمجموعة .إن شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة السعودية
ّ
ّ
ّ
للمقيمين المعتمدين («تقييم») وهي معتمدة أيضا من المعهد الملكي
للمقيمين المعتمدين .وتمتلك شركة فاليوستارت المؤهالت المناسبة
ِ
ِ
والخبرة المطلوبة في تقييم لألرا�ضي والممتلكات ذات الصلة.
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لتحديد القيمة العادلة لألرض التي لم يتحدد استعمالها المستقبلي من خالل قيام خبيرالتقييم العقاري بتطبيق أسلوب تقييم األرا�ضي السكنية
الناهضة (معدل الخصم  )٪13باحتساب السعر األق�صى الذي يمكن أن يدفعه مطور أو مستثمر افترا�ضي مقابل األرض لتحقيق معدالت حاجز
مقبولة على أساس أعلى وأفضل استغالل لألرض بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية .بالنسبة للممتلكات األخرى ،تم تحديد القيمة العادلة
على أساس أسلوب السوق المقارن (معدل الخصم  ٪12.5والعائد  ٪7إلى  )٪12.5والذي يعكس أسعارالمعامالت األخيرة لعقارات مماثلة وطريقة
الرسملة لصافي الدخل .وبالنسبة لطريقة صافي الدخل ،يتم تقييم إيجارات السوق لجميع الوحدات العقارية المتاحة للتأجيربالرجوع إلى اإليجارات
المحققة من الوحدات المتاحة للتأجيروغيرها من العقارات ذات المزايا المشابهة في المناطق التي تحيط بها .ويتم اعتماد معدل الرسملة بالرجوع
ّ
ّ
المقيمون للعقارات المماثلة في المنطقة ويتم تعديلها ً
إلى معدالت العائد التي يرصدها
بناء على خبرة
المقيمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات
ِ
ِ
الصلة .وعند تقديرالقيمة العادلة للعقارات ،فإن االستعمال األعلى واألفضل للعقارات يعتبراالستعمال الحالي.
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للعقارات االستثمارية بواسطة طرق التقييم:
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2020م

-

-

40,484,239

40,484,239

 31ديسمبر2019م

-

-

47,412,867

47,412,867

إن أي حركة هامة في االفتراضات المستخدمة في التقييم العادل للعقارات االستثمارية ،مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإليجار وما إلى ذلك ،سوف ينتج
عنه قيمة عادلة أقل  /أعلى بشكل كبيرلهذه الموجودات.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

العقارات االستثمارية (يتبع)
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َ
تحتوي التقييمات كما في  31ديسمبر2020م على فقرة عدم تأكد من جانب المق ِّيمين الخارجيين بسبب اضطراب السوق الناجم عن جائحة كوفيد ،19 -
مما نتج عنه انخفاض في دليل المعامالت وعوائد السوق .ال يبطل هذا البند التقييم ولكنه يشير إلى وجود قدر أكبر من عدم التأكد يفوق ما هو عليه في
ظل ظروف السوق العادية .يأخذ تقييم العقارات في االعتبار مستوى الوباء واألثر االقتصادي ذي الصلة والتعافي المتوقع بما في ذلك مستويات اإلشغال
ومكاسب العقارات .ونتيجة الستمرارحالة عدم التأكد ،قد تحتاج هذه االفتراضات إلى المراجعة بشكل كبيرفي سنة 2021م.
 .جخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القيمة بلغت  25.4مليون ريال سعودي.
 .دقامت المجموعة بتحويل بعض التكاليف من  /إلى الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية ً
بناء على التغيير في االستخدام المزمع لهذه
المشاريع.
 .هفيما يلي تحليل العقارات االستثمارية المحتفظ بها ألغراض متنوعة:

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات إيجارية

2,086,221

2,224,201

استخدام مستقبلي غيرمحدد في الوقت الحالي

2,820,056

2,820,859

4,906,277

5,045,060

17.الموجودات غير الملموسة
فيما يلي بيان للحركة في الموجودات غيرالملموسة:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

التكلفة:
كما في بداية السنة

103,486

99,107

إضافات

3,455

4,379

كما في نهاية السنة

106,941

103,486

اإلطفاء:
كما في بداية السنة

90,970

80,491

المحمل للسنة

8,094

10,479

كما في نهاية السنة

99,064

90,970

صافي القيمة الدفترية

7,877

12,516
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 .وكما في  31ديسمبر2020م ،تم تسجيل مبلغ ال �شيء ريال سعودي (2019م 23.94 :مليون ريال سعودي) تم رسملته كتكلفة اقتراض لبناء عقارات
استثمارية.
ً
 .زقامت المجموعة بتحويل بعض التكاليف من الممتلكات إلى عقارات التطويربناء على التغييرفي االستخدام المزمع لهذه المشاريع.
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 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

18.االستثمار يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الرصيد كما في

حصة الملكية الفعلية ()٪
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

استثمارفي شركة تطويرالموانئ (انظراإليضاح (أ) أدناه)

%50

%50

2,400,032

استثمارفي شركة بيوتات بروجريسيف لالستثمارالعقاري والتنمية
(«بيوتات») (انظراإليضاح (ب) أدناه)

%20

%20

45,790

45,790

2,445,822

2,411,927

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
2,366,137

أشركة تطوير الموانئ

فيما يلي الحركة في استثمارفي شركة الموانئ للسنة:
2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الرصيد كما في بداية السنة

2,366,137

2,376,775

حصة من نتائج السنة ،صافي للزكاة المحملة

48,065

7,983

96

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى

()14,170

()18,621
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)

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

الرصيد كما في نهاية السنة

2,400,032

2,366,137

فيما يلي المعلومات الكمية لشركة تطويرالموانئ:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

موجودات غيرمتداولة

8,002,064

8,004,904

موجودات متداولة

442,949

343,798

مطلوبات غيرمتداولة

()2,681,987

()2,520,969

المطلوبات المتداولة

()381,735

()516,293

حقوق الملكية

5,381,291

5,311,440

حصة المجموعة في حقوق الملكية 2019( ٪50 -م)٪50 :

2,690,645

2,655,720

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض وإيرادات عمولة

()290,613

()287,714

تعديالت متعلقة باستحواذ تدريجي وحصة في الزكاة

-

()1,869

القيمة الدفترية الستثمارالمجموعة

2,400,032

2,366,137

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.18
أ)

االستثمار يف شركات تابعة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)
شركة تطوير الموانئ (يتبع)
ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

430,019

327,763

صافي الربح للسنة

96,130

15,966

الخسارة الشاملة األخرالتي سيتم إعادة تصنيفها إلى ربح أو خسارة في السنوات الالحقة

()28,340

()37,242

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

67,790

()16,882

حصة المجموعة في ربح السنة ،صافي الزكاة المحملة

48,065

7,983

حصة المجموعة في الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()14,170

()18,621

بتاريخ  14جمادى األولى 1431هـ (الموافق  29أبريل 2010م) تم تأسيس شركة تطويرالموانئ ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية ـ في المملكة العربية السعودية
والتي تعمل على تطوير وتشغيل وصيانة ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله االقتصادية (الميناء) .وخالل السنة 2011م ،قام المساهمون في
شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية وتم من خاللها االتفاق على هيكل رأس المال وآلية التمويل لشركة تطوير الموانئ .وبموجب شروط االتفاقية ،فإن
الحصة في رأسمال شركة تطويرالموانئ هي  .٪34في 2012م ،قامت الشركة األم بالمساهمة في جزء من تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية واستثمرت
مبلغ  145مليون ريال سعودي على شكل أرض وبنية تحتية وتكاليف تطويرأخرى.

قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمرإلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  1.321مليون ريال سعودي زائد أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة
تطوير الموانئ للسماح لشركة تطوير الموانئ في الحصول على تسهيالت مرابحة متوافقة مع الشريعة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء بشكل جزئي .وكذلك
القرض مضمون برهن أسهم الشركة في شركة تطويرالموانئ.
قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري ،يقتصر على  112.5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطوير الموانئ،
للسماح لشركة تطويرالموانئ بتأمين تسهيالت مرابحة للسلع متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،بحد أق�صى  180مليون ريال سعودي .خالل السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2017م ،استخدمت شركة تطوير الموانئ تسهيالت مرابحة بمبلغ  150مليون ريال سعودي لتمويل متطلبات رأسمالها العامل .تم زيادة
التسهيل المذكور بمبلغ  180مليون ريال سعودي خالل سنة 2018م .وفي هذا الصدد ،قدمت الشركة أيضا سندات ألمر بمبلغ  75مليون ريال سعودي،
والتي تم زيادتها إلى  90مليون ريال سعودي خالل سنة 2019م ،زائدا أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطويرالموانئ.
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بتاريخ  8أكتوبر 2013م ،قرر المساهمون في شركة تطوير الموانئ زيادة المساهمة في رأسمال الشركة األم ليصبح  .٪74كما قام المساهمون بتعديل
االتفاقية في  16أبريل 2014م وخفض مساهمة رأسمال الشركة األم في شركة تطوير الموانئ لتصبح  .٪51بتاريخ  17يوليو 2014م ،قام المساهمون في
شركة تطويرالموانئ بتعديل االتفاقية وخفض مساهمة الشركة األم في رأس المال إلى ً .٪50
وبناء على شروط االتفاقية المعدلة ،فإن المساهمين في شركة
ُ
تطويرالموانئ لديهم سيطرة مشتركة على شركة تطويرالموانئ ً
وبناء عليه قامت الشركة بتصنيف االستثمار«كاستثمارفي شركة مستثمرفيها محاسب عنها
بطريقة حقوق الملكية».

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.18
أ)

االستثمار يف شركات تابعة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)
شركة تطوير الموانئ (يتبع)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،دخلت شركة تطوير الموانئ في عقد مقايضة سعر فائدة («عقود المقايضة») ،مع البنوك التجارية المحلية،
للتحوط من التقلبات السلبية المستقبلية في أسعارالفائدة على قرضها طويل األجل.
تم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة في البداية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قياسها الحقا بالقيمة العادلة.
حددت شركة تطوير الموانئ عقود المقايضة في بدايتها كتحوط للتدفق النقدي .تهدف عقود المقايضة إلى تعديل التدفق النقدي ألسعار الفائدة على
القرض طويل األجل بشكل فعال من سعرمتغيرإلى سعرثابت خالل مدة اتفاقيات القروض بالكامل .تحتسب تحوطات التدفقات النقدية التي تفي بالمعايير
الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل ،بينما يتم إثبات أي جزء غيرفعال فورا في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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كما في  31ديسمبر2020م ،كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالسالب بمبلغ  107.1مليون ريال سعودي (2019م 78.8 :مليون ريال سعودي) استنادا
إلى التقييم المحدد بواسطة نموذج وتأكيده من قبل البنوك التي تتعامل معها شركة تطوير الموانئ .تم تضمين هذه القيمة العادلة ضمن المطلوبات غير
المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطوير الموانئ مع المدين المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .سجلت المجموعة مبلغ 14.1
مليون ريال سعودي (2019م 18.6 :ريال سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بصفته جزء
من حصتها.
يتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخروالمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي يكون فيها البند المتحوط
له يؤثرعلى الربح أو الخسارة ،في نفس بند البند المتحوط له المثبت.
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) بشركة بيوتات المتطورة اللستثمار والتطوير العقاري

خالل السنة 2016م ،دخلت الشركة في ترتيب مع منشأة تمتلكها مجموعة سعودية محلية لتأسيس منشأة جديدة وهي بيوتات ـ شركة ذات مسؤولية
محدودة (شركة زميلة) ـ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تمتلك الشركة أسهما بنسبة  ٪20من رأس مال شركة بيوتات .وطبقا التفاقية المساهمين ،فقد قامت الشركة باستثمار إضافي بمبلغ  54مليون ريال
ً
سعودي لتطوير المشروع .عالوة على ذلك ،خالل سنة 2016م باعت الشركة قطعة أرض إلى بيوتات بمبلغ  54مليون ريال سعودي .وبما أن شركة بيوتات
لم تبدأ عملياتها فإن الحصة في نتائج شركة بيوتات للسنة تعتبرغيرجوهرية للمجموعة.
فيما يلي الحركة في شركة بيوتات خالل السنة:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

استثمارأولي

200

200

استثمارإضافي

53,755

53,755

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض

()8,165

()8,165

45,790

45,790

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

19.عقارات التطوير
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
(معدل)

المحول من عقارات استثمارية (اإليضاح )16

65,008

3,544

1,767,291

1,856,590

المحول إلى تكلفة اإليرادات (اإليضاح )8

()169,022

()212,982

مخصص عقارات التطوير(اإليضاح  8و  3-19و )40

()137,622

-

1,460,647

1,643,608

الجزء المتداول من عقارات التطوير

()145,153

()720,845

الجزء غيرالمتداول من عقارات التطوير

1,315,494

922,763

2-19

قامت المجموعة بتحويل بعض التكاليف من عقارات االستثمارإلى عقارات التطوير ً
بناء على التغييرفي االستخدام المزمع لهذه المشاريع.
ً
أجرت المجموعة تقييما لصافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات التطويروأثبتت مخصص بمبلغ  137.6مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية
في  31ديسمبر2020م.

3-19

	 20.الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

مجمل الذمم المدينة التجارية

739,042

656,742

يخصم :خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة (انظراإليضاح أدناه)

()236,742

()150,418

502,300

506,324

الذمم المدينة للمساهمات

35,481

37,664

مدفوعات مقدما

37,642

33,253

سلف إلى موردين

17,383

17,501

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (اإليضاح )32

16,068

7,327

عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل

1,088

1,641

أخرى

44,814

52,951

654,776

656,661
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1-19

تتضمن عقارات التطويرأرض بمبلغ  160.62مليون (2019م 163.6 :مليون ريال سعودي).

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تكاليف متكبدة حتى تاريخه

1,702,283

1,853,046

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى (يتبع)

	.20

 .أكما في  31ديسمبر2020م ،الذمم المدينة بقيمة اسمية  236.7مليون ريال سعودي (2019م 150.4 :ريال سعودي) تم تخفيض قيمتها .تتضمن
الذمم المدينة غير منخفضة القيمة مبلغ  400مليون ريال سعودي (2019م 417 :مليون ريال سعودي) متجاوزة لالستحقاق ،أكثر من دورة
التجميع العادية ،ولكنها غيرمنخفضة القيمةً .
بناء على الخبرة السابقة ،من المتوقع أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها
بالكامل .باإلضافة إلى الضمانات األخرى في شكل سندات ألمرأو ضمانات بنكية ،والحد األدنى للضمانات مقابل بيع معاملة الممتلكات هو القيمة
السوقية للممتلكات المباعة للعميل حيث تقوم المجموعة بنقل ملكية العقارإلى العميل فقط عند استالم كامل مبلغ العقد بطريقة مرضية.
 .بفيما يلي الحركة في خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

كما في بداية السنة

150,418

86,411

مخصص للسنة

86,324

64,007

كما في نهاية السنة

236,742

150,418

كما في  31ديسمبر ،بلغت أعمارالذمم المدينة كما يلي:
متجاوزة لتاريخ االستحقاق ومنخفضة القيمة

اإلجمالي

غيرمتجاوز لالستحقاق وال
منخفض القيمة

ألف ريال
سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال
سعودي

 31ديسمبر2020م

739,042

47,560

19,155

13,600

 31ديسمبر2019م

656,742

34,759

28,308

12,109

100
WWW.KAEC.NET

< 30
يوم

60–30
يوم

90–61
يوم

180–91
يوم

> 180
يوم

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

21,987

75,239

561,501

14,448

51,009

516,109

 .جبلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدينة مقابل عقود المبيعات الموقعة اعتبارا من  31ديسمبر2020م ،مبلغ  1.371مليون ريال سعودي (2019م:
 1.530مليون ريال سعودي).

	 21.اإليرادات غير المفوترة
فيما يلي الحركة في اإليرادات غيرالمفوترة:
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
(معدل)

كما في بداية السنة

1,044,119

692,296

إيرادات السنة

417,737

931,473

فواتيرمرفوعة خالل السنة

()716,398

()579,650

745,458

1,044,119

الحصة المتداولة من اإليرادات غيرالمفوترة

()444,610

()413,144

الحصة غيرالمتداولة من اإليرادات غيرالمفوترة

300,848

630,975

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	 22.ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

ودائع المرابحة

147,358

279,806

ودائع مرابحة قصيرة األجل (اإليضاح )23

()46,000

()279,806

101,358

-

	 23.النقد وما يف حكمه

النقد واألرصدة البنكية

128,904

124,587

ودائع مرابحة قصيرة األجل (انظراإليضاح أدناه واإليضاح )22

46,000

279,806

174,904

404,393

ودائع المرابحة ألجل مودعة لدى بنوك تجارية وتدرعائد عمولة بالمعدالت السائدة في السوق.

24.الذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

ً
طبقا لسياسة المجموعة ،وحتى  31ديسمبر 2016م كانت المجموعة تبيع لموظفيها المؤهلين وحدات مبنية من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فوائد
على مدى عشرين سنة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار كذمم مدينة بموجب برنامج تملك منزل للموظف .الفرق بين إجمالي الذمم المدينة
والقيمة الحالية للذمم يتم تسجيله كإيرادات فائدة غيرمكتسبة.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2020م

2019م

2020م

2019م

2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

مجمل الذمم المدينة
الجزء المتداول

7,785

7,213

القيمة الحالية إلجمالي الذمم المدينة
4,214

3,906

إيرادات فائدة غيرمكتسبة
3,571

3,307

الجزء غيرالمتداول:
سنة إلى خمسة سنوات

31,140

28,853

18,454

17,050

12,686

11,803

أكثرمن خمس سنوات

86,708

86,529

67,417

67,595

19,291

18,934

117,848

115,382

85,871

84,645

31,977

30,737

125,633

122,595

90,085

88,551

35,548

34,044
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يجب على الشركة االحتفاظ ببعض األرصدة بنسبة  ٪5من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بيع عقارات تحت التطوير على الخارطة ويتم االحتفاظ
ً
بهذه اإليداعات في حسابات ضمان .بلغ الرصيد اعتبارا من  31ديسمبر2020م مبلغ  10.7مليون ريال سعودي (2019م 30.3 :مليون ريال سعودي) .وهذه
اإليداعات  /األرصدة غيرمرهونة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

25.رأس المال
رأس مال الشركة األم مقسم إلى  850مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم (2019م 850 :مليون ريال سعودي).
 850مليون حصة ،قيمة كل منها  10ريال سعودي ،موزعة كما يلي:
2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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2019م

عدد األسهم باأللف

رأس المال
ألف ريال سعودي

عدد األسهم باأللف

رأس المال
ألف ريال سعودي

ُمصدرنقدا

680,000

6,800,000

680,000

6,800,000

ُمصدرعينيا (اإليضاح (16أ))

170,000

1,700,000

170,000

1,700,000

850,000

8,500,000

850,000

8,500,000

26.االحتياطي النظامي

ً
وفقا للنظام األسا�سي للشركة المعتمد من قبل المساهمين خالل أبريل 2017م ،يجب على الشركة تجنيب  ٪10من صافي ربحها في كل سنة بعد تسوية
خسائرها المتراكمة ،إن وجدت ،حتى يتم تكوين احتياطي يساوي  ٪30من رأس المال .يمكن للشركة أن تقرر التوقف عن تحويل االحتياطي النظامي متى
ما بلغ ذلك االحتياطي  ٪30من رأس المال .هذا االحتياطي غيرمتاح للتوزيع .نظرا لتكبد الشركة لخسارة صافية خالل السنة ،لم يتم عمل هذا التحويل.

27.القروض طويلة األجل
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

قرض من وزارة المالية (انظراإليضاح (أ) أدناه)

5,000,000

5,000,000

أخرى (انظراإليضاح (ب) أدناه)

3,101,411

3,113,750

8,101,411

8,113,750

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظراإليضاح (أ) و (ب) أدناه)

()2,626,250

()1,557,500

الجزء غيرالمتداول من قروض طويلة األجل

5,475,161

6,556,250

 .أخالل السنة 2011م ،استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ  5.000مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا مربعا من أرض فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق
السداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتبارا
من  1سبتمبر 2015م .ولكن ً
وبناء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد ،أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 2015م
جدولة القرض بتمديد فترة اإلمهال إلى خمس سنوات إضافية .خالل يناير2020مً ،
بناء على المناقشات التي أجريت مع وزارة المالية ،قامت وزارة
المالية بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في يونيو 2020م إلى يناير 2021م .وبالتالي فإن المبلغ األسا�سي مستحق السداد اآلن على سبعة
ُ
ً
ابتداء من يناير2021م مع عمولة مستحقة تدفع سنويا.
أقساط

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.27

القروض طويلة األجل (يتبع)
 .بخالل سنة 2014م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال سعودي .يترتب على تسهيالت المرابحة
للتمويل عمولة حسب األسعار التجارية .وبلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  976.25مليون ريال سعودي
ً
( 31ديسمبر 2019م 976.25 :مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا
من  30يونيو 2018م حتى  31ديسمبر 2021م .وتم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا بمبلغ  976.25مليون ريال سعودي
كمطلوبات متداولة .القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  1.669مليون ريال سعودي،
ً
ً
بناء على التعرض الحالي القائم من قبل الشركة ،تحتفظ بها الشركة األم وبسند ألمربمبلغ  1,642.5مليون ريال سعودي وفقا آلخرخطاب اتفاقية
التسهيالت المعدلة.

المقرضين اآلخرين جارية
وعالوة على ذلك ،فإن المناقشات بشأن إعادة هيكلة القروض وتحويل الدين إلى حقوق ملكية وخطط السداد مع
ِ
بالفعل .للتفاصيل ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .3

28.القروض قصيرة األجل
خالل سنة 2018م ،استفادت الشركة من تسهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة  250مليون ريال سعودي ،ويترتب عليها عمولة حسب األسعار
التجارية السائدة ،بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل .تم تخفيض تسهيالت القرض المعني إلى  200مليون ريال سعودي خالل عام 2019م ،وتم
تقسيمها إلى  170مليون ريال سعودي لرأس المال العامل و  30مليون ريال سعودي للتسهيل االئتماني المستندي ،وهي مضمونة بسند أمر بقيمة 200
مليون ريال سعودي .وبلغ رأس المال العامل والتسهيالت االئتمانية المستندية كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  170مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2019م 170 :مليون ريال سعودي) وال �شيء ( 31ديسمبر2019م 3.7 :مليون ريال سعودي) ،على التوالي .خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،وقعت
المجموعة قائمة مطلوبات وموجودات أجنبية معدلة لتسهيالت رأس المال العامل بمبلغ  170مليون ريال سعودي ،معاد هيكلتها لقرض متوسط األجل،
على أن يتم سدادها على  8أقساط نصف سنوية متساوية على مدى  4سنوات تبدأ في  28فبراير ،2021مع بعض الضمانات التأمينية والتعهدات .تم االنتهاء
من الخطط المحددة كضمان الحقا لنهاية العام.
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خالل السنتين 2014م و2015م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب
عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة .بلغ الرصيد المستحق لتسهيالت القرض المعني ،في  31ديسمبر 2020م 1.700 ،مليون ريال
ً
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 1.700 :مليون ريال سعودي) .وفقا لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي ثمانية سنوات من البداية
حتى النهاية مع فترة إمهال ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التما�شي مع مبادئ الشريعة ،فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل
البنك بمبلغ  250مليون ريال سعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا
للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض .خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت معدلة مع
بنك تجاري للتسهيالت المستحقة بقيمة  1.700مليون ريال سعودي .وبالتالي ،فإن المبلغ األصلي يستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتها
 3سنوات من سنة 2020م إلى سنة 2022م ،على أقساط متعددة نصف سنوية غير متساوية من سنة 2023م إلى سنة 2030م .إن تسهيالت
القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  3.000مليون ريال سعودي.
وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمربمبلغ  1.700مليون ريال سعودي.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

خالل سنة 2015م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب
المعدالت التجارية .وبلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  437.5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
ً
 437.5مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من  20أكتوبر2019م حتى
 20أبريل 2023م .وتم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا بمبلغ  250مليون ريال سعودي كمطلوبات متداولة .القرض مضمون
مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  1.500مليون ريال سعودي منها نسبة ٪92
تم استكماله فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا بسند ألمربمبلغ  1.200مليون ريال سعودي.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
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القروض قصيرة األجل (يتبع)

عالوة على ذلك ،استخدمت الشركة ،من التسهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة  400مليون ريال سعودي من بنك آخر ،مبلغ  150مليون ريال سعودي
خالل سنة 2019م بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل .تحمل تسهيالت القرض المذكور عمولة باألسعارالتجارية السائدة وهي مضمونة مقابل سند
ألمربمبلغ  1,642.5مليون ريال سعودي .وبلغ رأس المال العامل والتسهيالت االئتمانية المستندية كما في  31ديسمبر2020م مبلغ  150مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر2019م 150 :مليون ريال سعودي) و  66مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م 42.7 :مليون ريال سعودي) ،على التوالي.
باإلضافة إلى ما سبق ،فقد استفادت الشركة ً
أيضا من تسهيالت قصيرة األجل بمبلغ  95مليون ريال سعودي من بنك تجاري آخر ،بأسعار تجارية سائدة،
وتم تقسيمها إلى  50مليون ريال سعودي لرأس المال العامل و  45مليون ريال سعودي للتسهيل االئتماني المستندي .وبلغ رأس المال العامل والتسهيالت
االئتمانية المستندية كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  50مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :ال �شيء)  37مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
ال �شيء) ،على التوالي.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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29.مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الوصف العام للخطة

ً
تدير المجموعة برنامجا معتمدا غير ممول لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .فيما يلي الحركة في
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية:
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

63,868

64,220

تكلفة الخدمة الحالية

14,032

14,421

تكلفة الفوائد

1,898

2,813

15,930

17,234

الرصيد كما في بداية السنة
المدرج في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة

المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة
ربح إعادة القياس النا�شئ عن:
االفتراضات المالية

()156

()448

تعديالت الخبرة

()3,396

()4,362

ربح إكتواري

()3,552

()4,810

منافع مدفوعة

()14,309

()12,776

الرصيد كما في نهاية السنة

61,937

63,868

االفتراضات اإلكتوارية
فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية األساسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير:
2020م

2019م

معدل الخصم

%3,0

%2,97

معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

%3,5

%3,5

معدل الوفيات

%1,17

%1,17

حسب العمرومدة الخدمة  -متوسط

حسب العمرومدة الخدمة  -متوسط

 60سنة

 60سنة

معدل تسريح الموظفين من الخدمة
سن التقاعد

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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 .مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (يتبع)

فيما يلي تحليل الحساسية لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبرمقابل التغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة:
التأثيرعلى مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الزيادة( /النقص)
التغيرفي االفتراض بمقدار

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

معدل الخصم

%1

()4,856

5,599

()5,096

5,881

معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

%1

5,513

()4,878

5,789

()5,118

معدل الوفيات

%10

()16

16

()17

17

معدل تسريح الموظفين من الخدمة

%10

()540

578

()579

620

	 30.الذمم الدائنة والمستحقات

ذمم دائنة تجارية

363,630

340,256

أعباء تمويلية مستحقة

338,459

218,024

مبالغ محتجزة دائنة

251,063

284,772

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

250,848

154,083

تكاليف عقود مستحقة الدفع

187,228

132,223

سلف من عمالء

64,556

94,069

مبالغ سيتم التبرع بها ألغراض خيرية (انظراإليضاح أدناه)

41,059

44,321

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإليضاح )32

4,558

15,106

ضريبة قيمة مضافة مستحقة

-

3,737

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل (اإليضاح )24

3,571

3,307

أرباح غيرمكتسبة

5,448

15,210

1,510,420

1,305,108

قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 2006م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال (قبل الطرح األولي في االكتتاب العام) والتي
تم إيداعها في ودائع ثابتة محتفظ بها لدى بنك قبل أن يتم إيداع المبالغ في برنامج ودائع إسالمية .وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى
المبلغ المتبرع به ألغراض خيرية.
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الزيادة في المعدل

النقص في المعدل

الزيادة في المعدل

النقص في المعدل

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	 31.الزكاة
المحمل للسنة  /الفترة الحالية
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

مخصص السنة الحالية

35,000

45,000

مخصص السنة السابقة

20,000

-

55,000

45,000

تم احتساب مخصص السنة للسنة ً
بناء على الوعاء الزكوي الموحد للمجموعة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

في بداية السنة

121,816

156,843
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المحمل للسنة السابقة

20,000

-

مدفوعات خالل السنة

()68,129

()80,027

في نهاية السنة

108,687

121,816

الحركة يف المخصص
فيما يلي بيان للحركة في مخصص الزكاة:

موقف الربوط
الشركة األم – إعمار المدينة االقتصادية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») ربطا زكويا للسنوات من 2006م إلى 2008م طالبت بزكاة إضافية ضريبة استقطاع بمبلغ  90.4مليون ريال
ً
سعودي إضافة إلى غرامة تأخير على ضريبة االستقطاع .تمشيا مع إجراءات االستئناف ودون االعتراف بااللتزام ،قامت شركة إعمار المدينة االقتصادية
بتقديم ضمان بنكي والدفع مع االعتراض على فروقات ضريبة االستقطاع.
لم يقبل ديوان المظالم التظلم على الزكاة من وجهة نظر«النموذج» .قدمت شركة إعمارالمدينة االقتصادية التماسا إلى الديوان الملكي طالبت فيه ديوان
المظالم بإعادة النظرفي الحكم وإعادة دراسة القضية .لم يقبل ديوان المظالم االلتماس وحصلوا على الحكم السابق.
خالل سنة 2019م ،أصدرت الهيئة خطاب لتحصيل التزام زكاة إضافي بمبلغ  86.6مليون ريال سعودي متعلقة بالسنوات من  2006إلى 2008م .قامت
الشركة بتسوية نسبة  ٪20و  ٪43من إجمالي المطلوبات في سنة 2019م و 2020م على التوالي .عالوة على ذلك ،وافقت الهيئة على السماح بدفع مطلوبات
الرصيد على أقساط.
كما أن قضية ضريبة االستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم .أصدر ديوان المظالم قرارا بتأييد اعتراض شركة إعمار المدينة االقتصادية
المتعلق بغرامة التأخير .قدمت الهيئة استئنافا إلى الديوان الملكي ضد قرارديوان المظالم فيما يتعلق بغرامة التأخير ،والتي ال تزال في انتظارصدور الحكم.
قامت شركة إعمارالمدينة االقتصادية بتسوية التزامات الزكاة اإلضافية وإنهاء الربوط للسنوات من 2009م إلى 2011م مع الهيئة .قدمت الشركة إقرارات
السنوات 2012م و 2013م و 2019م .أصدرت الهيئة شهادة الزكاة لسنة 2019م سارية حتى  30أبريل 2021م.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.31

الزكاة (يتبع)

أصدرت الهيئة الربط الزكوي لسنة 2014م ،وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  67.7مليون ريال سعودي .قدمت شركة إعمار المدينة االقتصادية التماس
ضد ربط الهيئة وأصدرت الهيئة ربطا معدال في  8أكتوبر2020م بانخفاض مطلوبات الزكاة إلى  33مليون ريال سعودي .قامت الشركة بتقديم استئناف ضد
الربط المعدل المذكور أعاله لدى األمانة العامة للجان الضريبية.
أصدرت الهيئة أيضا ربوطا زكوية بتاريخ  23نوفمبر 2020م للسنوات 2015م إلى 2018م بمطلوبات زكاة إضافية بمبلغ  254مليون ريال سعودي .وقدمت
شركة إعمارالمدينة االقتصادية استئنافا ضد ربط الهيئةً .
الحقا لنهاية السنة ،في  24فبراير2021م ،أصدرت الهيئة ربطا معدال بالتزام زكوي مخفض يبلغ
 247مليون ريال سعودي .تقوم الشركة بمراجعة الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية.

الشركات التابعة  -شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة ،شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن
االقتصادية ،الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية ،شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية المحدودة ،والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن
االقتصادية.

أنهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى سنة 2012م .أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنوات من 2013م إلى 2015م،
وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  4.6مليون ريال سعودي .واعترضت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة على تقييم الهيئة ،حيث قدمت المستندات
ً
الداعمة لموقفها .أحالت الهيئة القضية إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة ً
أيضا استئنافا على البوابة
اإللكترونية لألمانة .عقدت لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية جلسة االستماع في  22أكتوبر2020م ،وقدمت قرارها في  22ديسمبر2020م ،ورفضت
شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة القرار .قدمت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة التماسا ضد قرار لجنة حل الخالفات والنزاعات
الضريبية لدى لجنة استئناف الخالفات والنزاعات الضريبية.
قدمت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة إقرارات زكوية  /معلومات حتى سنة 2019م .أصدرت الهيئة شهادة الزكاة لسنة 2019م ،سارية حتى 30
أبريل 2021م.
قدمت شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية المحدودة إقرارات زكوية  /معلومات حتى سنة 2019م .أصدرت الهيئة شهادات زكاة نهائية لسنة 2019م،
سارية حتى  30أبريل 2021م .أصدرت الهيئة ربوطا زكوية بتاريخ  29نوفمبر2020م للسنوات من 2015م إلى 2017م بمطلوبات زكاة إضافية بمبلغ 72.45
مليون ريال سعودي .تقدمت شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية باستئناف ضد الربط وأصدرت الهيئة قرارها في  10مارس 2021م ،برفض استئناف
شركة تطوير عقارات المدن االقتصادية ألسباب فنية .تقوم الشركة بمراجعة الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة حل الخالفات
والنزاعات الضريبية.
قدمت شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية وشركة إعمارالمعارف المحدودة إقرارات زكوية
 /معلومات حتى سنة 2019م .أصدرت الهيئة شهادات زكاة نهائية لسنة 2019م ،سارية حتى  30أبريل 2021م.

	 32.معامالت األطراف ذات العالقة
خالل السير االعتيادي لألعمال ،دخلت الشركة في معامالت مع الكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة في معيار المحاسبة الدولي .24
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وموظفي اإلدارة العليا في المجموعة والكيانات التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا
جوهريا .وتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشروط لم تكن أكثرمالءمة من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل
معقول أن تكون متاحة في معامالت مماثلة مع أطراف ليست ذات عالقة ،أي مماثلة لتلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري .باإلضافة إلى اإليضاح
 ،18فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة الهامة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها:
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أنهت شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة إقرارها حتى سنة 2012م وقدمت إقرارات زكاة  /معلومات حتى سنة 2019م .أصدرت الهيئة شهادة الزكاة
لسنة 2019م ،سارية حتى  30أبريل 2021م.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

طلبت شركة إعمارالمدينة االقتصادية من الهيئة دفع الرصيد المتبقي البالغ  31.5مليون ريال سعودي على أقساط للسنوات 2006م وحتى عام 2008م
ولمطلوبات الزكاة البالغة  44.3مليون ريال سعودي متعلقة بسنة 2019م .سمحت الهيئة لشركة إعمارالمدينة االقتصادية لتسوية المطلوبات المستحقة
بمبلغ  75.8مليون ريال سعودي على عشرة ( )10أقساط شهرية متساوية بمبلغ  7.5مليون ريال سعودي تبدأ من أغسطس 2020م .قامت شركة إعمار
المدينة االقتصادية بدفع أربع أقساط مستحقة من أغسطس حتى نوفمبر2020م ،وطلبت من الهيئة إرجاء األقساط المستحقة في ديسمبر2020م ويناير
2021م ،وهو ما تم قبوله في حينه من قبل الهيئةً .
الحقا لنهاية السنة ،قامت شركة إعمار المدينة االقتصادية بتسوية القسط المستحق في شهر فبراير
2021م.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

معامالت األطراف ذات العالقة (يتبع)

	.32

مبالغ المعامالت
طبيعة المعامالت

طرف ذو عالقة

الرصيد كما في

2020م

2019م

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
أطراف ذات عالقة أخرى

بيع عقارات

14,181

5,640

3,089

1,650

مصروفات عقود وإيجارات ومرافق

10,850

1,497

11,653

971

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

-

1,179

261

895

إيرادات إيجارية

414

222

344

222

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

-

164

-

231

إيرادات إيجارية

316

147

-

147

16,068

7,327

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

مشروع مشترك

إيجارات عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة وأخرى

2,354

4,616

721

3,211

اإلجمالي
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مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة

-

-

-

()2,619

خدمات مقدمة إلى المجموعة

3,145

389

()3

()415

دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة

-

-

-

()7,961

شراء بضائع

-

20

-

-

أطراف أخرى ذات صلة لها تأثير
جوهري

مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة

11

-

()455

()89

موظفي اإلدارة العليا

مكافآت

9,973

16,263

-

-

مكافآت وبدالت حضور اجتماعات

4,100

4,003

()4,100

()4,003

مبالغ مقدمة مقابل خدمات

-

-

-

()19

()4,558

()15,106

أطراف ذات عالقة أخرى

مجلس اإلدارة
اإلجمالي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

معامالت األطراف ذات العالقة (يتبع)

	.32

تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

منافع الموظفين قصيرة األجل

8,830

13,159

منافع غيرنقدية

384

346

منافع ما بعد التوظيف

752

1,347

مكافأة إنهاء الخدمة

7

1,411

9,973

16,263

752

7,901

مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العليا

	 33.االلتزامات واالرتباطات المحتملة
باإلضافة إلى اإلفصاح المبين في اإليضاحات  18و  27و  ،31فإن االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في  31ديسمبر2020م هي كما يلي:
 .ألدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلية لتطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية في السنوات القليلة القادمة بمبلغ 649
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م 781 :مليون ريال سعودي).

 .جطلبت جهة حكومية من الشركة تقاسم التكاليف التي تتكبدها الجهة الحكومية على حساب إعادة توجيه خط قطار الحرمين السريع عبر مدينة
الملك عبد الله االقتصادية .وقدمت الشركة تفاصيل التكاليف التي تكبدتها بالفعل فيما يتعلق بهذا المشروع والتي تضمنت قيمة األرض التي
ساهمت بها الشركة لمحطة القطار والتكاليف المتكبدة لجسر الوصول إلى المحطة وتكاليف البنية التحتية األخرى المرتبطة بها .اإلدارة بصدد
التفاوض مع الجهة الحكومية ،بدعم من هيئة المدن االقتصادية والمناطق الخاصة ،وتتوقع أن تكون نتائج لصالحها .ولذلك ،لم يتم تكوين
مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة.
 .دالتزامات عقود اإليجارالتشغيلي:

المجموعة كمؤجِّر
أبرمت المجموعة عقود إيجارتشغيلي على محفظتها للعقارات االستثمارية .فيما يلي دفعات الحد األدنى المستقبلية لإليجارات المستحقة القبض بموجب
عقود إيجارتشغيلي كما في تاريخ التقريرالمالي لكن لم يتم تسجيلها كذمم مدينة:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

خالل سنة

47,496

49,112

بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

186,255

191,348

أكثرمن خمس سنوات

516,970

574,169

750,721

814,629
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 .بالمجموعة من وقت آلخرتكون هي الطرف المدعى عليه في قضايا قانونية ،والتي تتمثل بصورة أساسية في نزاعات تجارية .تتوقع اإلدارة والمجلس
القانوني أن تكون النتيجة لصالحها فيما يتعلق بجميع القضايا المقامة ضد المجموعةً .
وبناء عليه ،لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم
المالية الموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
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34.المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعاتها التجارية بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغيلية ويقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة.

القطاعات التشغيلية
ألغراض اإلدارة ،فقد تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي :األنشطة السكنية ،وأنشطة التطوير الصناعية ،وأنشطة الضيافة والترفيه.
تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيسية للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردية بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنه طبقا للمعيار الدولي
للتقريرالمالي  8حول القطاعات التشغيلية.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يعتبرفريق القيادة التنفيذية هو المسئول الرئي�سي عن صنع القرارات التشغيلية ويراقب نتائج التشغيل لوحدات األعمال الخاصة به بشكل منفصل بغرض
اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة
في القوائم المالية الموحدة.

اإليرادات والربحية حسب القطاعات
أنشطة سكنية

تطويرصناعي

ضيافة وترفيه

أخرى

تعديالت وإلغاءات

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

للسنة المنتهية:
 31ديسمبر2020م
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اإليرادات
عمالء خارجيين

92,633

281,810

98,196

74,648

-

547,287

بين القطاعات

17,631

6,442

31,666

91,569

()147,308

-

110,264

288,252

129,862

166,217

()147,308

547,287

النتائج
تكلفة مخزون وخدمات
مثبتة كمصروفات

()459,319

()48,495

()29,009

()64,099

109,911

()491,011

خسارة االنخفاض في القيمة

()84,046

-

()10,393

()73,521

-

()167,960

أعباء تمويلية

()221

()8,015

()4,108

()303,224

-

()315,568

دخل وديعة مرابحة

5

-

-

2,531

-

2,536

استهالك

()50,190

()24,275

()88,590

()178,857

-

()341,912

إطفاء

()426

-

()21

()7,647

-

()8,094

الحصة في نتائج شركات
مستثمرفيها بطريقة حقوق
الملكية

-

-

-

48,065

-

48,065

إيرادات ( /مصروفات) أخرى

()49,695

()3,887

()83,469

()329,656

-

()466,707

الخسارة قبل الزكاة

()1,193,364
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المعلومات القطاعية (يتبع)

قطاعات التشغيل (يتبع)
أنشطة سكنية

تطويرصناعي

ضيافة وترفيه

أخرى

التعديالت
واإللغاءات

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

للسنة المنتهية:
 31ديسمبر2019م
اإليرادات

بين القطاعات

15,001

4,651

31,634

97,807

()149,093

-

515,463

305,454

105,490

169,493

()149,093

946,807

النتائج

خسارة االنخفاض في
القيمة

()493

-

()3,564

()55,824

-

()59,881

أعباء تمويلية

()300

-

()4,424

()264,012

-

()268,736

دخل وديعة مرابحة

56

113

6

616

-

791

استهالك

()49,523

()23,846

()85,264

()191,312

-

()349,945

إطفاء

()235

-

()20

()10,224

-

()10,479

الحصة في نتائج شركات
مستثمرفيها بطريقة حقوق
الملكية

-

-

-

7,983

-

7,983

إيرادات ( /مصروفات)
أخرى

()107,686

14,209

()96,440

()339,566

-

()529,483

الخسارة قبل الزكاة

()488,391
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تكلفة مخزون وخدمات
مثبتة كمصروفات

()193,785

()58,460

()17,435

()65,578

109,810

()225,448

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

عمالء خارجيين

500,462

300,803

73,856

71,686

-

946,807
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35.إدارة مخاطر األدوات المالية
نظرة عامة
قد تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالية متنوعة .يركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السيولة القوية ومراقبة متغيرات السوق المتنوعة ذات
الصلة ،وبالتالي السعي باستمرارإلى تقليص التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
قد تتعرض المجموعة للمخاطرالتالية من استخدامها لألدوات المالية:
 .أمخاطراالئتمان؛
 .بمخاطرأسعارالعموالت؛
 .جمخاطرالعمالت؛ و
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 .دمخاطرالسيولة.
يقدم هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة المحتمل لكل من المخاطرالسابقة ،وأهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة المخاطر.
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة فيما يتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة واإلشراف على إدارة المخاطر .وتضطلع اإلدارة
العليا للمجموعة بمسؤولية تطويرومراقبة سياسات إدارة المخاطرالتي تتعرض لها المجموعة ورفع تقاريرمنتظمة بذلك إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
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تم وضع سياسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي واجهتها المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر
مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .يتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة المجموعة.
تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة للتقيد بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر
فيما يتعلق بالمخاطرالتي واجهتها المجموعة .تتم مساعدة لجنة المراجعة بالمجموعة القيام بدورها الرقابي بواسطة المراجعة الداخلية .تقوم المراجعة
الداخلية بالفحص المنتظم والمؤقت لضوابط وإجراءات إدارة المخاطروالنتائج المصرح عنها للجنة المراجعة.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة بشكل رئي�سي من الذمم الدائنة ومطلوبات عقود اإليجاروالمطلوبات األخرى والقروض ألجل .يتمثل الهدف الرئي�سي
من هذه المطلوبات المالية تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية ،ذمم الموظفين المدينة – برنامج تملك منزل ،وذمم مدينة وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك والنقد وما في حكمه.
يقوم مجلس اإلدارة بالمراقبة والموافقة على السياسات إلدارة كل هذه المخاطرالتالية الملخصة فيما يلي:
)

أمخاطر االئتمان

تتمثل مخاطراالئتمان خسارة مالية تتعرض لها المجموعة في حال إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان بصورة أساسية من ذممها المدينة وموجوداتها المتداولة األخرى باإلضافة إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.
ً
يتم تقييم مخاطر ائتمان العمالء من قبل المجموعة وفقا لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان للعمالء .يتم تقييم
الجدارة االئتمانية للعميل ً
بناء على إجراءات التصنيف االئتماني.
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أ)

إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع)
مخاطر االئتمان (يتبع)

يتم تنفيذ تحليل النخفاض القيمة في كل تاريخ تقريرمالي باستخدام مصفوفة مخصص في قياس خسائر االئتمان المتوقعة .تستند معدالت المخصصات
إلى عدد أيام تجاوز تاريخ االستحقاق منذ تجميع قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة متماثلة .يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس
المعلومات الحالية واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي(مثل توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة) التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم
المدينة .يعكس االحتساب النتائج المرجحة لالحتمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير عن األحداث الماضية والظروف الحالية
وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.
تعمل المجموعة على الحد من مخاطراالئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة .تنص اتفاقيات البيع مع العمالء على أن صك
ملكية العقار سيتم نقله إلى العمالء فقط عند استالم سعر البيع بشكل كامل .يمثل أكبر خمسة عمالء نسبة 2019( ٪13م )٪11.5 :من الذمم المدينة
المستحقة كما في  31ديسمبر2020م .تختلف فترة السداد من منتج إلى منتج مع بعض االستثناءات على مستوى العميل.

فيما يلي مجمل الحد األق�صى لمخاطراالئتمان الذي تتعرض له المجموعة في تاريخ التقرير:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

فيما يتعلق مخاطر االئتمان الناشئة من موجودات مالية أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الجهات التي يتم التعامل
معها ،علما بأن أق�صى تعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.
ً
تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل قسم الخزينة بالمجموعة وفقا لسياسة الشركة .تحد المجموعة من
تعرضها لمخاطراالئتمان من خالل وضع أرصدة لدى البنوك الدولية والبنوك المحلية ذات السمعة الطيبة فقط .بالنظرإلى خصائص البنوك التي تتعامل
معها الشركة ،ال تتوقع اإلدارة أن يفشل أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.
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الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

834,555

756,325

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

101,358

-

نقد لدى البنوك

173,759

403,413

1,111,610

1,159,738

تركزالمخاطرالزائد
تنشأ مخاطر التركز عندما تزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أو عندما تكون لها نفس السمات
االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حال بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى .تتم إدارة مخاطر التركز من
خالل التركيز على المحافظة على محافظ استثمارية متنوعة .لتجنب التركزات المفرطة للمخاطر ،فإن سياسات وإجراءات المجموعة تتضمن إرشادات
ً
محددة للتركيزعلى الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة .يتم السيطرة على تركزات مخاطراالئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك.
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
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إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع)

) بمخاطر أسعار العموالت

تتمثل مخاطرأسعارالعموالت في مخاطرتغيرالقيمة العادلة أوقيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرفي أسعارالعموالت السائدة
بالسوق.
إن تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار العمولة في السوق يتعلق بصورة أساسية بالقروض طويلة األجل للمجموعة وودائع المرابحة ألجل لدى
البنوك بأسعارعموالت متغيرة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتها المالية التي يترتب عليها
عمولة.
حساسية أسعارالعموالت
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يبين الجدول التالي حساسية المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعارالعمولة على القروض طويلة األجل .مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة،
يتأثرالربح قبل الضريبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعارالمتغيرة على النحو التالي:
الزيادة /النقص

التأثيرعلى الربح

في نقاط األساس

قبل الزكاة
ألف ريال سعودي

2020م

WWW.KAEC.NET

2019م

100+

()81,013

100-

81,013

100+

()81,138

100-

81,138

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسية أسعار العمولة إلى بيئة السوق الممكن مالحظتها حيث تظهر تقلبات اعلى بكثير مما كانت عليه في
السنوات السابقة.
معدل المتوسط المرجح لقروض المجموعة ألجل هو ( ٪3.4تقريبا).
) جمخاطر العمالت

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .لم تقم
المجموعة بمعامالت جوهرية بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي .وحيث أن الدوالر األمريكي مرتبط بالريال السعودي ،فإن المؤسسة ليست
معرضة لمخاطرعمالت هامة.
) دمخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد
تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة
للتأكد من توفرالسيولة الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية .يتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل
والسيولة لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سيطرة خزينة المجموعة .يتمثل الهدف من هذا النظام المركزي في تحسين كفاءة وفعالية إدارة
المجموعة للموارد الرأسمالية للمجموعة .يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات
على المكشوف والقروض البنكية .تديرالمجموعة مخاطرالسيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت االقتراض ،من خالل
المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
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إدارة مخاطر األدوات المالية (يتبع)
مخاطر السيولة (يتبع)

إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة القروض وخطط السداد جارية بالفعل مع البنوك المعنية (راجع اإليضاح .)3
يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غيرالمخصومة:

قروض

3,099,183

5,475,161

8,574,344

مطلوبات عقود إيجار

52,819

59,189

112,008

ذمم دائنة ومستحقات

1,432,286

-

1,432,286

4,584,288

5,534,350

10,118,638

أقل من  12شهر

أكثرمن  12شهر

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قروض

1,923,898

6,556,250

8,480,148

مطلوبات عقود إيجار

37,501

94,466

131,967

ذمم دائنة ومستحقات

1,173,675

-

1,173,675

3,135,074

6,650,716

9,785,790

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

36.إدارة رأس المال
يتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي األسهم في الشركة األم .تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ
على المستثمرين وثقة المقرضين والسوق واستمرارية التطويرالمستقبلي للعمل التجاري .يتمثل الهدف األسا�سي من استراتيجية إدارة راس مال المجموعة
في التأكد من المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم أعمالها التجارية وتعظيم القيمة للمساهمين.
تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللمحافظة على وتعديل رأس
المال يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة
بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على إجمالي راس المال زائد صافي الدين .في  31ديسمبر 2020م ،كانت نسبة
المديونية للمجموعة 2019( ٪59م.)٪54 :
ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد
متطلبات هيكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى .إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية المرتبطة سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا .لم تكن هناك
حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة الحالية .لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات
المنتهية في  31ديسمبر2020م و 31ديسمبر2019م.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
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أقل من  12شهر

أكثرمن  12شهر

اإلجمالي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

37.القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق
الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثرمنفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطرعدم
أدائه.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغيرالمالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعارالمدرجة (غيرالمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ً
سواء بصورة مباشرة (أي
المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ( )1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
كأسعار) أو غيرمباشرة (أي مستمدة من األسعار).
المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غيرالقابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف
القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبرجوهريا للقياس ككل.
تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقريرالتي حدث فيها التغيير.
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كما في  31ديسمبر 2020م و  31ديسمبر 2019م ،يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للشركة على أنها مقاربة لقيمها الدفترية ويتم تصنيفها تحت
المستوى  3في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .لم يتم تطبق مدخالت جوهرية في تقييم الذمم المدينة كما في  31ديسمبر2020م و  31ديسمبر2019م.
لم تكن هناك حركة بين المستويات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.

38.التغيرات يف المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
تم اإلفصاح عن التغيرات الناشئة عن األنشطة التمويلية ،تتضمن قروض طويلة األجل وعنصر تمويلي غير مكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل تم
اإلفصاح عنها في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

39.الشركات التابعة المهمة
يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي لهذه الشركات التابعة كما في  31ديسمبر2020م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي
تمت بين شركات المجموعة.

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إجمالي الموجودات

3,951,916

1,422,776

1,445,244

467,093

1,943,767

إجمالي المطلوبات

23,745

114,201

342,393

150,169

744,726

إجمالي حقوق الملكية

3,928,171

1,308,575

1,102,851

316,924

1,199,041

يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي للشركات التابعة كما في  31ديسمبر2019م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت
بين شركات المجموعة.
شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطويرالمناطق
الصناعية المحدودة

شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
االقتصادية

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات المدن
االقتصادية

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية
المحدودة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
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إجمالي الموجودات

4,335,907

1,336,336

1,574,207

555,690

1,946,725

إجمالي المطلوبات

22,714

112,948

309,604

127,347

571,916

إجمالي حقوق الملكية

4,313,193

1,223,388

1,264,603

428,343

1,374,809
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شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطويرالمناطق
الصناعية المحدودة

شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
االقتصادية

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات المدن
االقتصادية

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية
المحدودة

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.
شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطويرالمناطق
الصناعية المحدودة

شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
االقتصادية

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات المدن
االقتصادية

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية
المحدودة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

151

161,867

109,148

34,036

12,459

(خسارة)  /ربح السنة

()248,947

101,266

()162,624

()113,271

()68,267

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل
للسنة

()245,347

103,114

()161,752

()111,419

()69,637

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
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الشركات التابعة المهمة (يتبع)

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطويرالمناطق
الصناعية المحدودة

شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
االقتصادية

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات المدن
االقتصادية

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية
المحدودة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

6,625

201,181

94,053

36,863

22,401

(خسارة)  /ربح السنة

()96,264

126,425

()108,311

()32,356

()81,154

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل
للسنة

()92,718

126,052

()108,028

()31,986

()77,779

	 40.تأثير فيروس كوفيد 19 -
انتشرت كورونا («كوفيد  ،)»19 -الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها جائحة خالل شهر مارس 2020م ،مما أدى إلى تعطيل األعمال واألنشطة
االقتصادية .وتسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19في شكوك على الصعيد االقتصادي العالمي .وأعلنت السلطات المالية والنقدية ،المحلية والدولية
على السواء ،عن تدابيردعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثارالسلبية المحتملة.
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خالل معظم السنة المالية 2020م ،تأثرت عمليات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتها الحكومات لمعالجة اآلثار الصحية لجائحة كوفيد 19 -
العالمية .وشمل ذلك فرض قيود على السفروإغالق الحدود الدولية والمحلية ،مما أعاق السفرالجوي بشكل كبير .أثرتف�شي جائحة كوفيد  19 -على جميع
قطاعات المجموعة (العقارات والضيافة) وهو ما انعكس في نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.
ً
نظرا لحجم تف�شي الجائحة ،قامت المجموعة بتقييم اآلثار المحتملة لتف�شي الجائحة على عملياتها بسبب القيود التي وضعتها المؤسسات الحكومية
المختلفة لكبح أو تأخير انتشار كوفيد  .19 -حرصت المجموعة على تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة لموظفيها وعمالئها والمقاولين ومجتمعاتها .تعمل
المجموعة بشكل رئي�سي في مجال تطويرالعقارات ،حيث تتوقع المجموعة أن يؤثرتف�شي الجائحة على األسعاروالطلب على العقارات .على المدى القصير ،ال
تزال المبادرات التنموية والنشاط االقتصادي داخل قطاع العقارات ً
مقيدا .وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت بتفعيل تخطيط استمرارية
األعمال لديها وغيرها من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بما في ذلك ترشيد عملياتها وتحسين مستويات الموظفين وتشغيل النقد والعمل مع مورديها
وعمالئها عن كثب لتقليل التأثيرعلى اإليرادات والتكاليف للتحكم في تعطل األعمال المحتمل الذي قد يحدثه تف�شي جائحة كوفيد  19 -على عملياتها وأدائها
المالي.
مع بدء تخفيف اإلغالق واستئناف السفر في النصف الثاني من سنة 2020م ،شهدت المجموعة زيادة في مبيعات العقارات وتحسن اإلشغال في الفنادق
ً
مقارنة بوقت بدء الجائحة في مطلع سنة 2020م .وتواصل إدارة المجموعة تقييم الوضع الحالي ،بما في ذلك استراتيجية التسعيرومبادرات تحسين التكلفة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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تأثير فيروس كوفيد ( 19 -يتبع)

أجرت المجموعة تقييما للتأثيربسبب عدم اليقين الناجم عن فيروس كوفيد –  ،19كما في  31ديسمبر2020م ،على النحو التالي:

•مخصص الخسائراالئتمانية المتوقعة للذمم التجارية

•االنخفاض في قيمة الموجودات غيرالمالية

•الممتلكات والمعدات

يعتبرتقييم الممتلكات والمعدات ً
ذاتيا بطبيعته ً
نظرا للخصائص الفريدة لكل عقاروموقعه وعائداته المتوقعة ومعدل نمو اإليرادات ومعدالت الخصم التي
تعكس حالة عدم التأكد المتزايد .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القيمة بلغت  153.1مليون ريال سعودي
(انظراإليضاح .)14
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وتأثر قطاع الضيافة في المجموعة من انخفاض مستويات اإلشغال واإلغالق المؤقت الناتج عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحتواء تف�شي جائحة
كوفيد  .19 -مع بدء تخفيف اإلغالق واستئناف السفر في النصف الثاني من سنة 2020م ،شهدت المجموعة زيادة في مبيعات العقارات وتحسن اإلشغال
ً
في الفنادق مقارنة بوقت بدء الجائحة في مطلع سنة 2020م .وتشمل المجاالت الرئيسية للتقييم تقديرات حول تأثيرالتدفقات النقدية المستقبلية بسبب
انخفاض اإلشغال ومعدالت الخصم ،مما يعكس حالة عدم التأكد المتزايدة .قامت المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات لالنخفاض في قيمة
جميع الموجودات الغير مالية كما في  31ديسمبر 2020م .وقامت المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات أو الوحدات
المولدة للنقد واستخدمت توقعات التدفق النقدي المتعددة المرجحة االحتمال بسبب الوضع السريع التطور ونظرت في توقعات االقتصاد الكلي لحساب
القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية بعد تطبيق معدل الخصم الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود, .قامت المجموعة بتكليف
َ
شركة فاليوستارت (خبير التقييم العقاري) ،وهو مق ِّيم مستقل غير مرتبط بالمجموعة ،إلجراء التقييم العادل لممتلكات ومعدات المجموعة وعقاراتها
للمقيمين المعتمدين («تقييم») وهي معتمدة ّ
ّ
االستثمارية ،كما في  31ديسمبر 2020م .إن شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة السعودية
أيضا
ِ
من المعهد الملكي ّ
للمقيمين المعتمدين .وتمتلك شركة فاليوستارت المؤهالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقييم أألرا�ضي والممتلكات ذات الصلة .وأجرت
ِ
ً
المجموعة تقييما النخفاض قيمة الموجودات غير المالية مع األخذ في االعتبار درجة عدم اليقين في التقدير الموجودة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد
وحساسية المبلغ القابل لالسترداد للتغيرات المحتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية .نتيجة لذلك ،تستنتج المجموعة أن االنخفاض المتوقع
ً
جوهريا ليؤدي إلى خسارة انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ،باستثناء الممتلكات
في التدفقات النقدية المستقبلية من هذه الموجودات ليس
والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات التطوير ،كما هو موضح أدناه.
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تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ً
بناء على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة .تمت إعادة تقييم
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لتأثير جائحة كوفيد  ،19 -والتقلب المحتمل في الظروف االقتصادية ،وحدوث حاالت التخلف عن السداد ،وما إلى
ذلك ،والتي قد تؤدي على األرجح إلى زيادة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية بما يتما�شى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير
المالي  - 9األدوات المالية .ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مخاطرالطرف المقابل (مخاطرالتخلف عن السداد) من المستأجرين والعمالء .وتم تقديرالخسائر
االئتمانية المتوقعة ً
بناء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما في  31ديسمبر2020م بالنظرإلى التطور السريع للوضع ،وأخذت المجموعة
في االعتبارتأثيرالتقلب في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية ،عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائراالئتمانية المتوقعة.
وقامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة بالعمليات الدولية فيما يتعلق بأوزان سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ
االقتصادي للسوق التي تعمل فيها المجموعةً .
وبناء عليه ،بلغ تأثيرمخصص خسائراالئتمان المتوقعة على الذمم المدينة  86.3مليون ريال سعودي خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م (انظراإليضاح  .)20وستواصل المجموعة مراقبة الموقف وتأثيره على الخسائراالئتمانية المتوقعة وإجراء التعديالت
الالزمة عند االقتضاء.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.40

تأثير فيروس كوفيد ( 19 -يتبع)
•العقارات االستثمارية

يعتبرتقييم العقارات االستثمارية ً
ذاتيا بطبيعته ً
نظرا للخصائص الفريدة لكل عقاروموقعه وعائداته المتوقعة ومعدل نمو اإليجارات ومعدالت الخصم التي
تعكس حالة عدم التأكد المتزايد .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القيمة بلغت  25.4مليون ريال سعودي
(انظراإليضاح .)16

•عقارات التطوير
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يتم إثبات عقارات التطوير بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .ويتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق بالرجوع إلى أسعار المبيعات
والتكاليف المقدرة لإلكمال والسلف المستلمة وخطط التطوير وظروف السوق القائمة في نهاية فترة التقرير وآخر معامالت السوق ،إن وجدت .راعت
اإلدارة مؤشرات تف�شي جائحة كوفيد  19 -لتقييم القيمة التقديرية الممكن تحقيقها لعقارات التطوير ،وقد أثبتت المجموعة مخصصات تبلغ 137.6
مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م (انظراإليضاح .)19

•اإليرادات وتكاليف إنجازالمشاريع
قامت المجموعة بمراجعة التغيرات في التكلفة المقدرة ،إن وجدت ،إلنجازالمشاريع وتحديد التكلفة العائدة إلى اإليرادات المثبتة .وتضمنت هذه التقديرات
ً
أحكاما هامة وعدم يقين يتعلق بالتغيرات في التكلفة المقدرة للبناء ،وأوامر التغيير ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء والبنود األخرى
نتيجة التقلبات الناتجة عن فيروس كوفيد  .19 -ونتيجة لذلك ،أثبتت المجموعة تغييرا في تكلفة المشاريع تقدر بمبلغ  14.8مليون ريال سعودي خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.
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•اإليرادات من التأجيروقطاع التجزئة
كجزء من التزام المجموعة بتقديم الدعم لمستأجريها أثناء تف�شي جائحة  ،19 -قدمت المجموعة ترتيبات طوعية لإلعفاء من اإليجارلمستأجرين معينين
ً
لديها ،والتي يتم احتسابها وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار» .باإلضافة إلى ذلك ،ترى اإلدارة أنه من األنسب االعتراف فقط
بإيرادات عقود اإليجارإلى الحد الذي تعتبرفيه إيرادات عقود اإليجارقابلة للتحصيل .يتناول هذا النهج مخاوف إثبات اإليرادات عندما يكون التحصيل غير
مؤكدا.
تواصل المجموعة تقييم تأثيرجائحة كوفيد  19 -على عملياتها .وضعت المجموعة في االعتباراآلثارالمحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ
المدرجة للموجودات المالية وغيرالمالية للمجموعة وتعتبرذلك أفضل تقييم لإلدارة ً
بناء على المعلومات القابلة للمالحظة .ومع ذلك ،تظل األسواق متقلبة
وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.
ومع ذلك ،فإن التف�شي يتطور بسرعة ،بسبب وجود عدم تأكد جوهري حول المدة المتوقعة وتأثيره المحتمل على االقتصاد الكلي ً
وأيضا على عمليات
المجموعة .ونتيجة لذلك ،من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة ،مع األخذ في االعتبار المعلومات االقتصادية
المحدودة المتاحة لتحديد تأثيرتف�شي الجائحة على االقتصاد والقطاع العقاري.

	 41.الموافقة عىل القوائم المالية الموحدة
تم الموافقة على القوائم المالية الموحدة واعتمادها لإلصدارمن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30مارس 2021م الموافق  17شعبان 1442هـ.
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(رشكة مساهمة سعودية)
للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م
مع
تقرير مراجع احلسابات المستقل
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية) (تابع)
أمر المراجعة الرئيسي

إثبات اإليرادات

إن اإليرادات عنصر مهم ألداء وربحية المجموعة.

كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها استجابةً لهذا األمر
المهم ما يلي:

•

قدددرة المجموعددة على إلزام العماء بددالدددفع مقددابددل
األعمددال التي تم إنجددازهددا بموجددب شدددددددروط العقددد
وتكون بهذا قد اسدددددددتوفت متطلبات المعيار الدولي
للتقرير المالي  15إلثبات اإليرادات على مدى المدة

•

إجمالي التكلفة المتوقعة إلكمال المشاريع

•

احتمالية تحصيل مقابل المبيعات المتبقي

2

•

إجراء فحص للتفاصدديل ،على أسدداا العينة ،لتحديد ما
إذا كانت التكاليف المتكبدة حتى تاريخه على التطوير
قد تم تسدجيلها بشدكل مائم .وكذلك قمنا بفحص توزيع
هددذه التكدداليف بين الوحدددات المبدداعددة ومير المبدداعددة
اعتمادا على المساحة النسبية للمشروع المعني.

•

فحص عملية تقدير التكلفة لتقييم مدى فعالية آلية تقدير
التكلفة مع التركيز بشدددددددكل خاص على إجمالي التكلفة
التقديرية للمشاريع.

•

تقييم احتمدداليددة تحصددددددديددل مقددابددل المبيعددات من خال
الضمانات البنكية والسندات ألمر.

•

قمنا بإعادة احتسددددداب اإليرادات ،على أسددددداا العينة،
ومقارنتها باالحتساب الذي قامت به اإلدارة.

•

تقييم مدى ماءمة السددددياسددددات المحاسددددبية المتبعة من
المجموعددددة إلثبددددات اإليرادات من بيع العقددددارات
واإلفصاحات المتعلقة بها في القوائم المالية الموحدة.
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يرجى الرجوع إلى اإليضاح  4حول القوائم المالية
الموحدة بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات
اإليرادات واإليضاح  6لإلفصاح المتعلق باإليرادات.

•

فحص عقود العماء فيمددا يتعلق ببيع العقددارات وقطع
االراضددي ،على أسدداا العينة ،لتحديد التزامات األداء
المترتبة على المجموعة طبقا لهذه العقود وتقييم فيما
إذا كانت التزامات األداء هذه قد تم اسددددتيفا ها بشددددكل
مقنع مع مرور الوقت أو في أي وقت محدد ،بنا ًء على
متطلبدددات المعيدددار الددددولي للتقرير المدددالي  .15كمدددا
ركزت إجراءاتندددا على تحدددديدددد فيمدددا إذا كدددان لددددى
المجموعة قوة نافذة إللزام العماء على الدفع مقابل ما
تم إنجازه حتى تاريخه.
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إن إثبات اإليرادات من بيع العقارات ـ بما في ذلك الفلل
والشقق وقطع األراضي ـ يتضمن مخاطر جوهرية كامنة
بسبب الحكم والتقدير .إن مراجعة األحكام الخاصة بالنسبة
المئوية إلنجاز المشاريع ،بما في ذلك التكلفة المتكبدة حتى
تاريخه مقابل التكلفة اإلجمالية للمشروع يتطلب اهتماما
جوهريا أثناء المراجعة وبشكل خاص فيما يتعلق بما يلي:

•

الح صول على فهم لآللية وال ضوابط الرئي سية المتعلقة
بعملية إثبات اإليرادات .لقد فحصنا الضوابط الرئيسية
ذات الصدددددددلة وتتبعنا عملية التنفيذ لتحديد فيما إذا قد
تمت عملية تحديد وتنفيذ وت شغيل هذه ال ضوابط ب شكل
فعّال طوال السنة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

124
WWW.KAEC.NET

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

125
WWW.KAEC.NET

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

126
WWW.KAEC.NET

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

127
WWW.KAEC.NET
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
اإليضاح

2019م

2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

اإليرادات

6

986,888

1,008,234

تكلفة إيرادات

7

()684,468

()669,827

302,420

338,407

إجمالي الربح
المصروفات

()79,491

()81,742

9

()290,652

()263,584

خسارة االنخفاض في القيمة

19 ،15 ،13

()59,881

()49,835

استهالك

( 13أ)14.1 ،

()199,521

()186,514

16

()10,479

()12,443

()337,604

()255,711

8

البيع والتسويق
عمومية وإدارية
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إطفاء
الخسارة من العمليات الرئيسية
اإليرادات ( /المصروفات) األخرى
دخل وديعة مرابحة

10

أعباء تمويلية
الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية
إيرادات أخرى ،بالصافي

( 17أ)
11
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خسارة السنة قبل الزكاة
29

الزكاة
صافي خسارة السنة

791

7,737

()236,993

()59,653

7,983

26,130

102,015

209,909

()463,808

()71,588

()45,000

()66,000

()508,808

()137,588

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
الحصة في (الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخرمن شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

( 17أ)

()18,621

7,744

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
إعادة قياس الربح من خطط المنافع المحددة

27

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

4,810

183

()13,811

7,927

()522,619

()129,661

صافي خسارة السنة العائدة إلى:
مساهمو الشركة األم

()508,808

()135,085

حصص غيرمسيطرة

-

()2,503

()508,808

()137,588

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة العائدة إلى:
مساهمو الشركة األم

()522,619

()127,158

حصص غيرمسيطرة

-

()2,503

()522,619

()129,661

خسارة السهم
خسارة السهم األساسية والمخفضة العادية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم (بالريال السعودي
للسهم)

12

()0.60

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

()0.16

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد
كما يف  31ديسمبر 2019م
اإليضاح

2019م
ألف ريال سعودي

2018م
ألف ريال سعودي

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة

موجودات حق استخدام

14

113,332

-

عقارات استثمارية

15

4,994,177

5,132,148

( 19د)

714,912

209,123

عقارات التطوير

18

1,054,380

1,603,109

موجودات غيرملموسة

16

12,516

18,616

استثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

17

2,411,927

2,422,565

الذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

22

115,382

104,497

15,347,256

15,007,809

إيرادات لم يصدربها فواتير

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة
الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من ذمم موظفين مدينة ـ برنامج تملك منزل

( 19د)

362,141

502,344

عقارات التطوير

18

790,126

411,098

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

19

656,661

761,538

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

20

-

50,000

نقد وما في حكمه

21

404,393

602,632

إجمالي الموجودات المتداولة

2,220,534

2,333,890

إجمالي الموجودات

17,567,790

17,341,699

إيرادات لم يصدربها فواتير

22

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

23

8,500,000

8,500,000

احتياطي نظامي

24

11,536

11,536

خسائرمتراكمة

()1,157,305

()634,077

إجمالي حقوق الملكية

7,354,231

7,877,459

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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7,213

6,278

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ممتلكات ومعدات

13

5,930,630

5,517,751

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد (تابع)
كما يف  31ديسمبر 2019م
اإليضاح

2019م
ألف ريال سعودي

2018م
ألف ريال سعودي

المطلوبات غيرالمتداولة
قروض طويلة األجل

25

6,556,250

7,051,250

مطلوبات عقود إيجار

14

80,625

-

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

27

63,868

64,220

98,244

69,493

30,737

26,871

6,829,724

7,211,834

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل
إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

22

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة
المطلوبات المتداولة
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ذمم دائنة ومستحقات

28

1,305,108

1,088,063

الزكاة المستحقة

29

121,816

156,843

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

25

1,557,500

857,500

قروض قصيرة األجل

26

366,398

150,000

مطلوبات عقود إيجار

14

33,013

-

إجمالي المطلوبات المتداولة

3,383,835

2,252,406

إجمالي المطلوبات

10,213,559

9,464,240

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

17,567,790

17,341,699

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
العائد إلى مساهمي الشركة األم
رأس المال

احتياطي
نظامي

خسائر
متراكمة

تأثيرتخفيض
نسبة حصة
الملكية في
شركة تابعة

اإلجمالي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

حصص غير
مسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

الرصيد المعدل كما في  1يناير2019م

8,500,000

11,536

()634,686

-

7,876,850

-

7,876,850

صافي خسارة السنة

-

-

()508,808

-

()508,808

-

()508,808

خسارة شاملة أخرى للسنة

-

-

()13,811

-

()13,811

-

()13,811

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()522,619

-

()522,619

-

()522,619

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م

8,500,000

11,536

()1,157,305

-

7,354,231

-

7,354,231

الرصيد كما في  1يناير2018م

8,500,000

11,536

()502,261

()86

8,009,189

()2,069

8,007,120

صافي خسارة السنة

-

-

()135,085

-

()135,085

()2,503

()137,588

الدخل الشامل اآلخرللسنة

-

-

7,927

-

7,927

-

7,927

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()127,158

-

()127,158

()2,503

()129,661

اكتساب حقوق غيرمسيطرة (إيضاح )4

-

-

()4,658

86

()4,572

4,572

-

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م

8,500,000

11,536

()634,077

-

7,877,459

-

7,877,459

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

التأثيرعلى التطبيق األولي للمعيارالدولي
للتقاريرالمالية ( 16إيضاح )5

-

-

()609

-

()609

-

()609
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الرصيد كما في  1يناير2019م

8,500,000

11,536

()634,077

-

7,877,459

-

7,877,459

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
اإليضاح

2019م

2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
()463,808

خسارة السنة قبل الزكاة

()71,588

تعديالت لمطابقة خسارة السنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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استهالك

15 ،14 ،13

349,945

292,991

خسارة االنخفاض في القيمة

19 ،15 ،13

59,881

49,835

إطفاء

16

10,479

12,443

أعباء تمويلية

10

236,993

59,653

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

17

()7,983

()26,130

دخل وديعة مرابحة

()791

()7,737

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()2,622

()1,444

()30,826

()84,114

ربع من بيع ممتلكات ومعدات

()140

-

مصروف منافع الموظفين ـ برنامج تملك منزل

6,979

10,335

مخصص تطويرالعقارات

18

-

()1,329

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

27

17,234

15,113

175,341

248,028

ربح من بيع عقارات استثمارية

11

تعديالت رأس المال العامل
الذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

()18,799

()32,857

إيرادات غيرمفوترة – بالصافي

()365,586

()287,812

تطويرالعقارات

191,079

()201,826

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

39,737

13,530

ذمم مدينة طويلة األجل أخرى

-

24,059

ذمم دائنة ومستحقات

154,700

()14,154

صافي النقد الناتج ( /المستخدم) في العمليات

176,472

()251,032

أعباء تمويلية مدفوعة

()318,979

()289,066

أعباء تمويلية مدفوعة لمطلوبات عقود االيجار

()5,265

-

الزكاة المدفوعة

29

()80,027

()62,243

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

27

()12,776

()3,468

()240,575

()605,809

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
اإليضاح

2019م

2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

األنشطة االستثمارية
حجزإيداع مرابحة ألجل

8,910,894

14,232,856

متحصالت من ودائع مرابحة ألجل

1,924

7,929

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()378,910

()392,516

()106,557

()159,434

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

46,506

-

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

140

-

()4,379

()15,861

()391,276

()85,772

15

إضافات للعقارات االستثمارية

16

إضافات إلى موجودات غيرملموسة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

مدفوعات قروض

()1,245,000

()591,250

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

35,239

7,653

مدفوعات مطلوبات عقود االيجارقصيرة االجل

()509

-

مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

()22,516

-

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

433,612

66,403

النقص في النقد وما في حكمه

()198,239

()625,178

النقد وما في حكمه في بداية السنة

21

602,632

1,227,810

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

21

404,393

602,632

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 39
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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المتحصل من القروض

1,666,398

650,000

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

استثمارفي وديعة مرابحة ألجل لدى البنوك

()8,860,894

()13,758,746

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

1.معلومات عن الشركة
شركة إعمارالمدينة االقتصادية («الشركة» أو«الشركة األم») هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب القرار
الوزاري رقم  2533بتاريخ  3رمضان 1427هـ الموافق  21سبتمبر2006م .حصلت الشركة على السجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ  8رمضان
1427هـ (الموافق  26سبتمبر2006م) .تم نقل المقرالرئي�سي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم  4602005884تاريخ  6ربيع أول 1436هـ
الموافق  28ديسمبر2014م.
تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها ،كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما في ذلك البنى التحتية وترويج
وتسويق وبيع األرا�ضي داخل مناطق التطوير ونقل ملكية  /إيجار األرا�ضي وتطوير المباني والوحدات السكنية وبناء منشآت بالنيابة عن اآلخرين .يتمثل
النشاط الرئي�سي للشركة في تطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تشمل هذه القوائم المالية الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالية:
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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الفرع

رقم السجل التجاري

جدة

4030164269

الرياض

1010937549

رابغ

4602006934

كما في تاريخ التقريرالمالي ،لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإليضاح ( 4ويشارإليها فيما بعد مجتمعة بـ «المجموعة»).

2.أسس اإلعداد
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1-2

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

2-2

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يذكر خالف ذلك ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية.
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتما�شى مع طريقة عرض الفترة الحالية.
كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ  16أكتوبر  ، 2016تحتاج المجموعة إلى تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات
والمعدات واالستثمارات العقارية واألصول غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد
المعاييرالدولية إلعداد التقاريرالمالية.
في  31ديسمبر2019م ،قامت هيئة السوق المالية بفحص مدى مالءمة االستمرارفي استخدام نموذج التكلفة أو السماح باستخدام نموذج القيمة العادلة
أو خيارإعادة التقييم واتخذت القرارات التالية:
إلزام الشركات المدرجة باالستمرارفي استخدام نموذج التكلفة لقياس الملكية (معيارالمحاسبة الدولي  )16والعقاراالستثماري (معيارالمحاسبة
الدولي  )40في البيانات المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية ،والتي تبدأ قبل السنة التقويمية 2022م.
السماح للشركات المدرجة بخيارالسياسة الستخدام نموذج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بعد القياس األولي أواختيارالسياسة الستخدام
نموذج إعادة تقييم الممتلكات (معيارالمحاسبة الدولي  )16بعد االعتراف المبدئي في البيانات المالية المعدة للفترات المالية خالل السنة المالية.
سنوات تبدأ خالل السنة التقويمية 2022م أو بعد ذلك.

3-2

عملة النشاط والعرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة األم .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم المجموعة
بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياس بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام عملة النشاط المحددة .تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف ريال سعودي،
ما لم يذكرخالف ذلك.
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
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3.األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي .إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن
يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثرفي الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادرأخرى .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل .يتم تسجيل مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات
الحالية والمستقبلية.
فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثيرجوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

استيفاء التزامات األداء
يجب على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو في وقت محدد من أجل تحديد
الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .قامت المجموعة بتقييم ذلك ً
بناء على اتفاقيات البيع التي أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة،
ً
وفي حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم موجودات عقارية للعمالء ،ال تقوم المجموعة بإيجاد أصل ذي استخدام بديل للمجموعة وعادة يكون لها حق
نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم اكتماله حتى تاريخه .واستنادا إلى ذلك ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات على مدى زمني .عندما ال يكون الحال كذلك،
يتم إثبات اإليرادات وقت محدد.

تحديد أسعار المعامالت
يجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .وعند عمل مثل هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي
مقابل متغيرفي العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات ،ووجود أي عنصرتمويلي جوهري في العقد وأي مقابل غيرنقدي في العقد.
ً
ترجيحا» في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  15-اإليرادات من العقود مع
عند تحديد أثر المقابل المتغير ،تستخدم المجموعة طريقة «المبلغ األكثر
ً
ترجيحا في مجموعة من مبالغ المقابل المحتملة.
العمالء حيث يتم تحديد سعرالمعاملة بالرجوع إلى المبلغ األكثر
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تعتبرالمجموعة أن استخدام طريقة المدخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات استنادا إلى جهود المجموعة الستيفاء التزام األداء توفرأفضل مرجع لإليرادات
المكتسبة فعال .وفي سياق تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقديرتكاليف إكمال المشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي يجب إثباتها.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

األحكام

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

األحكام (تابع)
خيارات التمديد لعقود اإليجار
لدى المجموعة الخيار بموجب بعض عقود اإليجار الستئجار األصول لفترات إضافية تتراوح بين سنة وخمس سنوات .تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما
إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التجديد .أي أنها تنظر في جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق ً
ً
اقتصاديا لها لممارسة التجديد .بعد
حافزا
تاريخ البدء  ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة اإليجارإذا كان هناك حدث هام أو تغيرفي الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثرعلى قدرتها على ممارسة (أو
عدم ممارسة) خيارالتجديد (على سبيل المثال  ،تغييرفي استراتيجية األعمال).

التزامات عقود التأجير التشغيلي  -المجموعة كمؤجر
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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تدخل المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية وتجزئة في محفظتها العقارية االستثمارية .حددت المجموعة ً ،
بناء على تقييم لشروط وأحكام الترتيبات ،
أنها تحتفظ بجميع المخاطروالمكافآت الهامة لملكية هذه العقارات  ،وبالتالي  ،فإنها تحتسب العقود كعقود إيجارتشغيلية

توحيد الشركة التابعة
قامت المجموعة بتقييم جميع الشركات المستثمر فيها لمعرفة ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي « 10القوائم المالية
الموحدة» .قامت المجموعة بتقييم ،من بين أمور أخرى ،الحصة التي تمتلكها والترتيبات التعاقدية المطبقة وقدرتها وحدود مشاركتها في األنشطة ذات
الصلة في الشركات المستثمرفيها لتحديد ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها أم ال.
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التقديرات واالفتراضات
خطط المنافع المحددة
يتم تحديد تكلفة برامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد من االفتراضات
المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل
تسريح الموظفين من الخدمة .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه
التغيرات في هذه االفتراضات .يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقريرمالي .إن معاييرالقياس األكثرحساسية هي معدل الخصم والزيادة المستقبلية
للرواتب .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الشركات العالية الجودة .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على
معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف .يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول
ً
المحددة .قد تتغيراستقراءات جداول الوفيات على فترات استجابة للتغيرات السكانية .توجد تفاصيل أكثرحول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح .27

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة
ً
مبدئيا على معدالت المجموعة الملحوظة
تستخدم المجموعة مخصص لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة .تستند المخصصات
ً
تاريخيا .تقوم المجموعة بتعديل الخبرة السابقة لخسارة االئتمان مع معلومات تطلعية في كل تاريخ تقرير .إن تقييم االرتباط بين معدالت التخلف عن
ً
السداد الملحوظة تاريخيا  ،والظروف االقتصادية المتوقعة  ،والخطط االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مهمة .كمية الخسائراالئتمانية المتوقعة حساسة
للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة .قد ال تكون تجربة المجموعة السابقة لخسارة االئتمان وتوقعاتها للظروف االقتصادية ممثلة
للتقصيرالفعلي للعمالء في المستقبل .تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائراالئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة للمجموعة في إيضاح .19
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

التقديرات واالفتراضات (تابع)
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات والعقارات االستثمارية لحساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار
االستخدام المتوقع لألصل أو التلف .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة احتساب االستهالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من أن
طريقة وفترة االستهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

تكلفة إنجاز المشاريع

االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية

اإليجارات  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي
يتم خصم مدفوعات اإليجارباستخدام سعرالفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعربسهولة ،وهو بشكل عام هو الحال
بالنسبة لعقود اإليجار في المجموعة  ،يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،وهو السعر الذي يجب على المستأجر دفعه القتراض األموال
الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة إلى حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة .وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس
ما «يتعين على المجموعة دفعه» ،األمرالذي يتطلب التقديرعندما ال تتوفرأسعارملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار.

االستمرارية
كما في  31ديسمبر 2019م ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات الحالية بمبلغ  1.163مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك في المقام األول
إلى القرض طويل األجل  -الجزء المتداول ،والذي يستحق في األشهراالثني عشرالمقبلة .لدى المجموعة تسهيالت إضافية معتمدة (راجع اإليضاح  )25وهي
في الوقت الحالي بصدد سحب المبالغ المطلوبة المناسبة في النصف األول من سنة 2020م.
عالوة على ذلك  ،فإن المناقشات بشأن إعادة جدولة القروض وخطط السداد جارية بالفعل مع البنوك المعنية .عالوة على ذلك ،بعد نهاية العام  ،قامت
وزارة المالية بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في يونيو 2020م إلى يناير 2021م .وبالتالي ،فإن المبلغ األسا�سي قابل للسداد اآلن على سبعة أقساط
سنوية ،تبدأ من يناير2021م ،مع عمولة مستحقة الدفع على أساس سنوي.
قام مجلس اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة على االستمراركمنشأة مستمرة ً
بناء على خطط التشغيل وتوقعات التدفق النقدي وليسوا لديهم أي مظاهرعدم
تأكد جوهرية قد تلقي بالشك بأن لديها الموارد الالزمة لالستمرارفي العمل والوفاء بالتزاماتها عند وحال استحقاقها في سياق األعمال االعتيادية في المستقبل
المنظور .ولذلك ،فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أساس االستمرارية.
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تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات لالنخفاض في قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي .يتم اختبار الموجودات
غير المالية لتحديد االنخفاض في القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية .عندما يتم احتساب قيمة االستخدام ،تقوم
اإلدارة بتقديرالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد وتختارمعدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية .تظهرالعقارات التطويرية بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق المقدرة  ،أيهما أقل.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إكمال المشاريع لتحديد التكلفة العائدة على اإليرادات التي يتم إثباتها .وتتضمن هذه التقديرات ،من بين بنود أخرى ،تكلفة
اإلنشاء ،وأوامرالتغيير ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى إلى العمالء .ويتم فحص هذه التقديرات على مدد منتظمة .أي تغييرات الحقة في التكلفة
المقدرة لإلنجازقد تؤثرعلى نتائج الفترات الالحقة.
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شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

4.السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على جميع
ً
اعتبارا من  1يناير2019م (راجع اإليضاح .)5
الفترات المعروضة ،باستثناء تطبيق المعاييرالجديدة السارية

أسس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر2019م .تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة،
أو لديها حق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة
المستثمرفيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطرالمجموعة على الشركة المستثمرفيها ،فقط إذا كان لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمرفيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمرفيها)
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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األحقية ،أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفيها؛ و
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمرفيها للتأثيرعلى عوائدها
وعموما ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق
التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على
الشركة المستثمرفيها ،بما في ذلك:
الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركة المستثمرفيها؛
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى

WWW.KAEC.NET

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من
عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة
على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم اقتناؤها أو التصرف فيه خالل السنة في القوائم
المالية الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
يعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكية الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة ،حتى
لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم استبعاد المكاسب غيرالمحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمرفيها المحتسبة بحقوق الملكية مقابل االستثمارإلى حد حصة المجموعة
في الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة مثل األرباح غير المحققة ،ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على
انخفاض القيمة.
ويتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعامالت حقوق ملكية .وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة
تابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو
خسارة ناتجة عن فقدان السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .ويتم إثبات أي استثمارمحتفظ به بالقيمة العادلة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية تتعلق بالمشاركة بالتطوير واالستثمارات والتسويق والمبيعات/عقود اإليجار والعمليات وصيانة
العقارات وتقديم خدمات تعليم عالي وتأسيس الشركات:
االسم

بلد التأسيس

سنة التأسيس

نسبة المساهمة في رأس المال
(مباشرة أو غيرمباشرة)

شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة (“إي �سي أي إتش �شي”)

المملكة العربية السعودية

2010

%100

%100

شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة (“أي زد دي �سي إل”)

المملكة العربية السعودية

2011

%100

%100

شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية (“أرإي أو إم”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية (“أرإي إم”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية (“أرإي دي”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

شركة إعمارالمعارف المحدودة (“إي كي �سي”)

المملكة العربية السعودية

2015

%100

%100

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية باستخدام نفس اإلطار المحاسبي للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على
البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتما�شى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

راجع اإليضاح  17للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية.
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عمال بالقرارات التي اتخذها مساهمو الكيانات المذكورة أعاله خالل سنة 2018م ،استحوذت الشركة على ما تبقى من حصص في شركة استثمارات المدن
االقتصادية القابضة ،وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية ،والشركة الرائدة إلدارة عقارات
المدن االقتصادية ،وشركة تطويرعقارات المدن االقتصادية .ال تزال اإلجراءات القانونية المتعلقة بنقل هذه األسهم قيد التنفيذ .تم االنتهاء من اإلجراءات
القانونية فيما يتعلق بنقل هذه األسهم لشركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة خالل العام  ،وبالنسبة لـشركة تطويرعقارات المدن اإلقتصادية و
الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن اإلقتصادية و شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن اإلقتصادية ،فقد تم االنتهاء منها بعد نهاية العام .بالنسبة لـشركة
تطويرالمناطق الصناعية المحدودة ،ما زالت قيد التنفيذ
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االستثمار يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركات زميلة ومشاريع مشتركة)
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الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ولكنها ليست سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو
المنشأة التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة عليها ويتم تأسيسها بموجب اتفاقية تعاقدية تستدعي الموافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية
االستراتيجية.
ً
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية .بموجب هذه الطريقة ،يتم بداية إدراج
االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لتسجيل التغيرات في حصة المجموعة في صافي
موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ .تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة
في نتائج عمليات الشركة الزميلة والمشروع المشترك .ويتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر
ً
للمجموعة .إضافة لذلك ،عندما يكون هناك تغيرا مدرجا مباشرة في حقوق الملكية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،فإن المجموعة تقوم عندئذ
بتسجيل حصتها من أي تغيرات ،حسب مقت�ضى الحال ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائرغير المحققة الناتجة
عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة وشركة المحاصة في حدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك.
تعد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقريرالمالي للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قيمة استثماراته في شركات زميلة أو
مشروعها المشترك .تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك قد انخفضت قيمته .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو
المشروع المشترك في الشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويدرج المبلغ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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عند فقدان التأثيرالجوهري على الشركة الزميلة أوالسيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس أي استثمارمتبقي وتسجيله بقيمته
العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من
البيع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة إلى الصفر،
ويتم التوقف عن إثبات الخسائراإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمرفيها.

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
الموجودات
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركزالمالي الموحد كمتداولة وغيرمتداولة .يعتبراألصل متداوال عندما:
يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛
محتفظ به بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛
يتوقع تحقيقه خالل اثني عشرشهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
النقد وما في حكمه ،ما لم يكن ممنوعا من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشرشهرا على األقل بعد تاريخ المركزالمالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غيرمتداولة.
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	.4
المطلوبات

تعتبرالمطلوبات متداولة عندما:
يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛
محتفظ بها بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛
من المقرر تسويته خالل اثني عشرشهرا بعد فترة التقرير؛ أو
ال يوجد حق غيرمشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشرشهرا على األقل بعد فترة التقرير.
تقوم المجموعة بتبويب جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غيرمتداولة.

ُ
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.
يتم إثبات اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية على
المجموعة وعندما يكون من الممكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إن وجدت ،يمكن قياسها بشكل موثوق.

اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات

الخطوة  .2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.
الخطوة  .3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها
إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة  .4تخصيص سعرالمعاملة اللتزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثرمن التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتوزيع سعرالمعاملة إلى
كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدارالمقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة  .5إثبات اإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.
ً
ً
متغيرا ،يجب على المجموعة تقديرمبلغ المقابل الذي يحق للمجموعة مقابل نقل السلع أو الخدمات الموعودة
إذا تضمن المقابل الموعود في العقد مبلغا
إلى العميل.
ً
مرهونا بوقوع أو عدم حدوث حدث مستقبلي .يمكن أن يختلف مبلغ المقابل بسبب
يمكن أن يختلف المقابل الموعود به إذا كان حق المجموعة في المقابل

الخصومات أو الخصومات أو المبالغ المستردة أو االعتمادات أو الحوافز أو العقوبات أو البنود المماثلة األخرى .يتم ذكرالتغيرالمتعلق بالمقابل الذي وعد
ً
احتمال ً
به العميل  ،إن وجد  ،بشكل صريح في العقدً .
وفقا لشروط العقد.
وفقا لذلك ،تقوم المجموعة بتقديرمبلغ المقابل المتغيرباستخدام المبلغ األكثر
فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع العمالء لبيع الممتلكات  ،باإلضافة إلى نموذج الخطوات الخمس  ،فإن الشركة تفي بالتزام أداء وتثبت اإليرادات بمرور
الوقت ،إذا تم استيفاء أحد المعاييرالتالية:
 1حصول العميل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة واستهالك تلك المنافع؛ و 2أداء المجموعة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت إيجاد أو تحسين األصل؛ أوَ
 3أداء المجموعة لاللتزام ال ُيكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتىتاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ،فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.

141
WWW.KAEC.NET

تثبت المجموعة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيارالدولي للتقريرالمالي :15
ُ
الخطوة  .1تحديد العقد (العقود) مع عميل :العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين أو أكثرتؤسس حقوقا وتعهدات وتضع المعاييرالتي يجب الوفاء بها.
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إثبات اإليرادات
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إثبات اإليرادات (تابع)
اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات (تابع)
عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها ،فإن المجموعة بذلك تقوم بإيجاد أصل ً
بناء على
العقد نظيرالمقابل الذي حصلت عليه جراء األداء .وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوترللعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من مطلوبات العقد.

إيرادات إيجارية
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يتم إثبات إيرادات اإليجارمن عقود اإليجارالتشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .یتم إضافة التكاليف المباشرة األولية المتحملة أو
الحوافزفي التفاوض ويعتبر ترتيب عقد إيجارتشغيلي ً
جزءا ال يتجزأ من القیمة الدفتریة لعقد اإليجار ويتم إثباتها علی أساس القسط الثابت علی مدى فترة
اإلیجار.

إيرادات خدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمة على مدى فترة زمنية عندما يمكن تقديرنتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة إنجازالخدمة في تاريخ التقرير
المالي .وفي حال عدم القدرة على قياس النتائج بطريقة ُيعتد بها ،فإنه يتم إدراج اإليرادات فقط في حدود إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.

إيرادات ضيافة
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تتكون اإليرادات من الفنادق من إيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة .ويتم إثبات اإليرادات بعد الخصومات على
أساس االستحقاق عند تقديم تلك الخدمات.

إيرادات المدرسة
يتم إدراج إيرادات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل واألتعاب األخرى كدخل على أساس االستحقاق.

إيرادات ودائع مرابحة ألجل
يتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال.

تكلفة إيرادات
تتضمن تكاليف اإليرادات تكلفة األرا�ضي وتكاليف التطوير وتكاليف الخدمات األخرى المتعلقة بها .تستند تكلفة اإليرادات إلى نسبة التكلفة المتكبدة إلى
ُ
التاريخ المتعلق بالوحدات التي بيعت إلى مجموع التكاليف التقديرية لكل مشروع .تكلفة إيرادات أعمال الضيافة والخدمات واإليرادات اإليجارية تحتسب
على أساس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات.

المصروفات
تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة والتي ال تمثل بشكل محدد ً
جزء من تكلفة اإليرادات.
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات المبيعات والتسويق .يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء
األعباء المالية ،االستهالك ،اإلطفاء وخسائراالنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية .يتم تكوين مخصصات المصروفات المشتركة ما بين تكلفة
اإليرادات ومصروفات بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية على أساس ثابت عند اللزوم.
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الزكاة
تحتسب الزكاة وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة والزكاة التي تتعلق بملكية المجموعة
في الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم احتساب أي مبالغ إضافية ،إن وجدت،
والتي قد تصبح مستحقة ،عند االنتهاء من الربط في نفس السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

ضريبة استقطاع
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب وفقا لألنظمة الضريبية المعمول بها
في المملكة العربية السعودية .يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية كمطلوبات.

تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة («ضريبة القيمة المضافة») لألعمال العقارية وغيرها من الخدمات باستثناء التوريدات المعفاة وفقا ألنظمة
ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة العربية السعودية .يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خالل تطبيق معدل الضريبة المطبق على
قيمة التوريد («ضريبة القيمة المضافة المخصومة») ناقصا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات («ضريبة القيمة المضافة المحسوبة»).
تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات والمشتريات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخرالموحدة .ومع ذلك ،تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة المحسوبة المتعلقة بالتوريدات المعفاة إلى تكلفة المشتريات ،في حين تتم المطالبة بضريبة
القيمة المضافة المحسوبة على التوريدات المختلطة باستخدام معادلة السعراالفترا�ضي.

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا بواسطة منشآت المجموعة وفقا ألسعارالصرف الفوري للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تصبح
فيه المعاملة جاهزة لإلثبات ألول مرة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعارالصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في
تاريخ التقريرالمالي .تدرج جميع الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية وال يتم
تعديلها الحقا .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتما�شى مع إثبات الربح أو
الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند.

الممتلكات والمعدات
اإلثبات والقياس
تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائرانخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشمل مثل هذه التكاليف تكاليف
االقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل في حال استيفاء معاييراإلثبات.
عندما تكون األجزاء الهامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمارإنتاجية مختلفة بشكل جوهري فإنها تحتسب كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) للعقارات
والمعدات.
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء كبير من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل .عندما يتطلب
األمراستبدال قطع هامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية ،تقوم المجموعة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع أعمارإنتاجية محددة
ويتم استهالكها وفقا لذلك .وبالمثل ،عند القيام بفحص رئي�سي ،يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معايير
اإلدراج .يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة حال تكبدها.
يتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .يتم
إثبات أي أرباح أو خسائرناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
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العمالت األجنبية
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ضريبة القيمة المضافة
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الممتلكات والمعدات (تابع)
استهالك
يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة لالستهالك ،وهي تكلفة األصل أوأي مبلغ آخربديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية .ال يتم استهالك
األرا�ضي .يتم حساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعماراإلنتاجية التقديرية للموجودات ذات الصلة .يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال
اإلنتاجية والقيم المتبقية بصفة دورية وتعديلها إذا لزم األمر.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يتم إثبات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائرانخفاض في القيمة .عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد له ،يتم
تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم المحاسبة عنها وفقا لسياسات المجموعة.

عقود اإليجار
تطبق السياسة ابتداء من  1يناير .2019
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عند بدء العقد  ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار .العقد هو عقد إيجار  ،أو يحتوي عليه  ،إذا تضمن العقد الحق في
التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل مقابل .لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد  ،تقوم المجموعة
بتقييم ما إذا كان:
ً
ضمنيا ويجب أن يكون ً
مميزا ً
ً
ماديا أو يمثل بشكل أسا�سي كل سعة األصول
يتضمن العقد استخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك صراحة أو
المميزة ً
فعليا .إذا كان للمورد حق استبدال جوهري  ،فلن يتم تحديد األصل ؛
للمجموعة الحق في الحصول بشكل جوهري على جميع الفوائد االقتصادية من استخدام األصل طوال فترة االستخدام ؛ و
للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل .تمتلك المجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق صنع القراراألكثرصلة بتغييرطريقة استخدام
األصل وألي غرض .في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية استخدام األصل وألي غرض محدد ً
سلفا  ،يحق للمجموعة توجيه استخدام
األصل إذا:
يحق للمجموعة تشغيل األصل ؛ أو
ً
قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد سلفا كيف وألي غرض سيتم استخدامه.

الشركة كمستأجر
تطبق المجموعة نهج االعتراف والقياس الفردي لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجارواإليجارات قصيرة األجل للموجودات منخفضة القيمة .تعترف
المجموعة بمطلوبات اإليجارلتسديد مدفوعات اإليجاروموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية.

موجودات حق االستخدام:
تثبت الشركة موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود اإليجارفي تاريخ بدء عقد اإليجار(أي ،تاريخ توفراألصل األسا�سي لالستخدام) .يتم قياس أصل حق
االستخدام مبدئيا بالتكلفة ،ناقصا أي استهالك متراكم وخسائرانخفاض في القيمة ،ويتم تعديله ألي عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار .تشتمل
تكلفة موجودات حق االستخدام على القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجار المعدلة ألية مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء ،وأي تكاليف مباشرة
أولية متحملة وتقدير للتكاليف التي سيتم تفكيكها ،ناقصا أي حافز إيجاري تم استالمه .يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام على
نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات .يتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر
ومدة اإليجار.
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عقود اإليجار (تابع)
إذا كانت ملكية األصول المؤجرة تحويالت إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء  ،يتم حساب االستهالك باستخدام
العمراإلنتاجي المقدرلألصل.

مطلوبات عقود اإليجار:

يتم االعتراف بدفعات اإليجارالمتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرأو سعركنفقات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى الدفع .عند حساب
القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجارإذا كان سعرالفائدة الضمني في عقد اإليجارغيرقابل
للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء  ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض لمدفوعات اإليجار التي تم دفعها .باإلضافة إلى ذلك ،
يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجارإذا كان هناك تعديل  ،أوتغييرفي مدة اإليجار ،أوتغييرفي مدفوعات اإليجار(على سبيل المثال  ،التغييرات
في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغييرفي مؤشرأو سعريستخدم لتحديد مثل هذا مدفوعات اإليجار) أو تغييرفي تقييم خيارشراء األصل األسا�سي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وموجودات عقود اإليجار منخفضة القيمة:

المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى عقود إيجار تشغيلية .تدخل المجموعة في عقود إيجار
لمحفظة استثماراتها العقارية .قررت المجموعة ً ،
بناء على تقييم لشروط وأحكام الترتيبات ،أنها تحتفظ بجميع المخاطر والمكافآت الهامة لملكية هذه
ً
العقارات وحسابات العقود كإيجارات تشغيلية .يتم االعتراف بإيراد اإليجار في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد وفقا لشروط عقود
ً
اإليجارعلى مدارفترة اإليجارعلى أساس منهجي  ،حيث إن هذه الطريقة أكثرتمثيل للنمط الزمني الذي يتم فيه استخدام الفوائد من األصول المؤجرة.
يتم االعتراف بحوافز اإليجار أو أي تصعيد في إيجار اإليجار كجزء ال يتجزأ من إجمالي عقود اإليجار المستحقة القبض ويتم احتسابها على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم االعتراف باإليجارات المحتملة كإيراد في الفترة التي يتم ربحها.
تدير المجموعة «مخطط ملكية منزل الموظف» الذي تم تصنيفه كإيجار تمويلي .بموجب هذا المخطط  ،تبيع المجموعة الوحدات المبنية للموظفين
بموجب عقد إيجار تمويلي بدون فوائد لمدة عشرين ً
عاما .بشكل عام  ،يحق للموظف االستمرار في البرنامج  ،حتى بعد التقاعد أو االستقالة أو اإلنهاء
من المجموعة .يتم االعتراف بالقيمة اإلجمالية لمدفوعات اإليجار كمدين بموجب مخطط ملكية منزل الموظف .يتم االعتراف بالفرق بين إجمالي الذمم
المدينة والقيمة الحالية للمستحق كإيراد فوائد غير مكتسبة مع تأثير مماثل في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر كمصروف مزايا
الموظفين .يتم إثبات إيرادات الفوائد في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع على مدى فترة اإليجار باستخدام معدل الفائدة الفعلي .في
حالة إلغاء عقد ملكية منزل الموظف من قبل الموظف  ،يتم مصادرة المبلغ الذي دفعه الموظف بموجب المخطط ويتم االعتراف به في بيان الربح أو
الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر.
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اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجارلعقود اإليجارقصيرة األجل التي تبلغ مدة إيجارها  12شهرا أو أقل وإيجارات
الموجودات منخفضة القيمة .تثبت الشركة مدفوعات اإليجارالمرتبطة بعقود اإليجارهذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

في تاريخ بدء عقد اإليجار  ،تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ستتم على مدى فترة اإليجار .تشتمل
ً
ناقصا أي حوافز تأجير مستحقة  ،ومدفوعات إيجار متغيرة تعتمد على
مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة)
ً
مؤشرأو سعر ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجارأيضا سعرممارسة خيارالشراء المؤكد بشكل معقول
أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجارتعكس أن المجموعة تمارس خياراإلنهاء.
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عقود اإليجار (تابع)
عقود اإليجار
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب (أو يحتوي على) عقد إيجارعلى جوهرالترتيب في بداية عقد اإليجار .الترتيب عبارة عن عقد إيجارأو احتوائه إذا كان الوفاء
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل (أو أصول) معين وينقل الترتيب حق استخدام األصل (أو األصول)  ،حتى إذا كان ذلك األصل (أو تلك األصول) األصول)
غيرمحددة صراحة في الترتيبات.

المجموعة كمستأجر
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء على أنه عقد إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي .يتم تصنيف عقد اإليجار الذي يحول بشكل جوهري جميع المخاطر
والمكافآت المتعلقة بالملكية إلى المجموعة على أنه عقد إيجار تمويلي .اإليجار التشغيلي هو إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي .بشكل عام  ،فإن جميع
عقود اإليجارالتي تدخلها المجموعة هي عقود إيجارتشغيلية وال يتم االعتراف بالموجودات المؤجرة في بيان المركزالمالي الموحد للمجموعة .يتم االعتراف
بتكلفة اإليجارالتشغيلي كمصروفات تشغيلية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمجمع على أساس القسط الثابت على حسب شروط عقد
اإليجار.

المجموعة كمؤجر
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لم تتغيرمحاسبة المؤجربموجب المعيارالدولي للتقاريرالمالية  16بشكل جوهري كما هو الحال في معيارالمحاسبة الدولي  .17وبناء على ذلك  ،تم تطبيق
نفس السياسة المحاسبية بشكل ثابت بموجب المعيارالدولي للتقاريرالمالية .16

تكاليف اقتراض
تتكون تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة
مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد
له وبعد ذلك ّ
تحمل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .وفي حال القروض المحددة ،فإن جميع هذه التكاليف
ً
العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء
من تكلفة األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها.
يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة
للرسملة.

عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتساب إيرادات إيجار أو تحقيق مكاسب رأسمالية أو كالهما معا إضافة إلى تلك التي يتم
اقتناؤها الستعماالت مستقبلية غير محددة كعقارات استثمارية لكن ليس بغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية واستعماالت في مجال إنتاج أو توريد
البضائع أو الخدمات ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة ،إن وجدت.
يتم استهالك العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة .ال يتم استهالك األرض واألعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ.
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العقارات االستثمارية (تابع)
يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو عند سحبها بشكل دائم من االستخدام وال يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي تم
بها االستبعاد.
يتم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال مكونات بنود االستثمار العقاري  ،والتي يتم احتسابها بشكل منفصل  ،ويتم شطب القيمة الدفترية للمكون
المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الممتلكات االستثمارية ذات الصلة .يتم
إثبات جميع المصروفات األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحد عند تكبدها.

قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيمة العادلة للموجودات غيرالمالية مثل العقارات االستثمارية كجزء من قوائمها المالية .القيمة العادلة هي السعرالذي
يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة
العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات تحدث إما:
في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة في السوق حال تسعيراألصل أو االلتزام ،على افتراض أن
هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبرمنفعة اقتصادية لها.
إن قياس القيمة العادلة لألصل غيرالمالي يأخذ في االعتبارقدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل
استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخرفي السوق يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوفربھا بيانات كافية لقياس القیمة العادلة ،وتثبت استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غيرالقابلة للمالحظة.

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة متراكمة .ال تتم رسملة الموجودات غيرالملموسة المولدة داخليا ويتم إظهارالمصروفات ذات
العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي يتم تكبدها.
يتم تقييم األعمال اإلنتاجية للموجودات غيرالملموسة ً
سواء كان لها أعمارإنتاجية محددة أو غيرمحددة.
يتم إطفاء الموجودات غيرالملموسة ذات األعمارالمحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك انخفاضا إضافيا في قيمتها حيثما
توافرمؤشرعلى احتمالية تعرضها لالنخفاض في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غيرالملموس ذي العمراإلنتاجي المحدد على األقل
في نهاية كل فترة تقريرمالي .يتم األخذ في االعتبارالتغيرات في العمراإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل من
أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يتالءم ،ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية.
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في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو
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يتم تحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات تطوير فقط عند وجود تغير في االستخدام َ
مثبت من خالل الشروع في بغرض البيع .وتتم هذه التحويالت
بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل .يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة احتساب االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك
متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
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الموجودات غير الملموسة (تابع)
يتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
ضمن فئة المصروفات بما يتالءم مع وظيفية هذه الموجودات غيرالملموسة.
ويتم سنويا تقييم العمراإلنتاجي غيرالمحدد لتحديد ما إذا كان العمراإلنتاجي غيرالمحدد غيرالمحدد ال يزال ساري .وإذا لم يكن الوضع كذلك ،يتم إجراء
التغييرفي تقييم العمراإلنتاجي من عمرغيرمحدد إلى عمرمحدد على أساس احتمالي .يتم قياس الربح أوالخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غيرالملموس
على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند استبعاد
األصل.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية
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تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات .في حالة وجود أي دليل ،أو عند طلب اختبار
االنخفاض في القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقديرقيمة األصل القابلة لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد للموجودات هو القيمة العادلة لألصل
أو للوحدة المولدة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام ،أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية ،إال إذا كان
األصل ال يدرتدفقات نقدية تكون مستقلة إلى حد كبيرعن تلك الموجودات األخرى أومجموعات الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أولوحدة
محققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر منخفض في القيمة ويتم خفضه إلى قيمته القابلة لالسترداد .عند تقييم القيمة قيد االستعمال،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم بما يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية
للنقود .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية .وفي حال تعذرتحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام
نموذج تقييم مناسب.
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها .وفي
حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في
القيمة المسجلة مسبقا إذا كان هناك تغيرا في الفرضيات التي استخدمت في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في القيمة.
ويكون عكس القيد محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح
االستهالك ،مع عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخرالموحدة.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لمعرفة االنخفاض في القيمة السنوي على مستوى الوحدة المحققة للنقد ،كما هو
مالئم ،وعندما تشيرالظروف إلى احتمالية أن تكون القيمة الدفترية قد تعرضت للهبوط.

تطوير العقارات

ُ
تصنف العقارات التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء والتطويرلغرض البيع كعقارات تطويروتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها،
أيهما أقل .تتضمن تكلفة عقارات التطويربشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات والنفقات األخرى المتعلقة بتجهيزالعقارات للبيع .يمثل صافي القيمة القابلة
للتحقق سعرالبيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا التكاليف التقديرية للتكملة ومصروفات البيع.
تقوم اإلدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطويرعلى أساس سنوي.
تعمل دورة تشغيل العقارات التطويرية على أساس أن غالبية العقارات التطويرية من المتوقع أن يتم تحققها بعد فترة  12شهرا من تاريخ التقرير .في تاريخ
كل تقرير ،تقوم اإلدارة بتصنيف العقارات التطويرية كموجودات متداولة أو غيرمتداولة ً
بناء على التاريخ المتوقع لتحققها.
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األدوات المالية
اإلثبات األولي  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركزالمالي عندما وفقط عندما تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
الموجودات المالية
القياس األولي

يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصرا تمويليا جوهريا أو التي تستحق في أقل من  12شهرا بسعر المعاملة وفقا للمعيار الدولي للتقرير
المالي .15
التصنيف والقياس االلحق

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:

 .بتلك الموجودات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .إن الموجودات المالية للمجموعة التي
تقاس بالتكلفة المطفأة هي الفئة األنسب إلى المجموعة.
لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشروط التالية:
 .أاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 .بالشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية وذمم الموظفين لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.
بعد القياس األولي ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصا االنخفاض في القيمة (إن
وجدت) .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر ً
جزء أساسيا من طريقة
معدل الفائدة الفعال .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة ّ
الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم إثبات
الخسائرالناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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 .أتلك الموجودات التي يجب قياسها الحقا بالقيمة العادلة (إما من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة أو من خالل قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة)؛ و

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

عند القياس األولي ،باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة .في حالة
وجود أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تتم إضافة تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي إلى القيمة
العادلة لألصل المالي ذي الصلة .يتم إدراج تكاليف معاملة الموجودات المالية المحملة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة ،إن وجدت.
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األدوات المالية (تابع)
الموجودات المالية (تابع)
إعادة التصنيف

عندما ،وفقط عندما ،تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة
بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
إلغاء اإلثبات
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يتم بشكل رئي�سي إلغاء إثبات أصل مالي (أو حسب مقت�ضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعاده من
قائمة المركزالمالي الموحد للمجموعة) عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.
االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية.
ً
يظهرانخفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثرإذا كان لإلدراج األولي لألصل تأثيرعلى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من األصل المالي أو مجموعة
من الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بصورة ُيعتد بها .قد يتضمن دليل انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون
ً
تقصيرا أو ً
تأخرا في دفع الفائدة أو المدفوعات الرئيسية  ،واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر ،وحيث تشير
صعوبات مالية كبيرة  ،أو
البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود حالة قابلة للقياس وهي انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ،مثل الظروف االقتصادية التي ترتبط
باالفتراضيات.
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يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  9من المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانية .وبدال من ذلك ،تقوم المنشأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة،
ً
عادة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ التقرير المالي .تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية
التعاقدية المستحقة ً
وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها.
يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ)  12شهرا من الخسائر المتوقعة ،أو (ب) خسائر متوقعة للعمر الكلي .في
حال عدم زيادة المخاطراالئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري في البداية ،يتم تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة  12شهرا .وفي حاالت أخرى،
يجب عمل مخصص للخسائر االئتمانية للعمر الكلي .بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتم استخدام طريقة مبسطة
بحيث ال توجد حاجة لعمل تقييم للزيادة في المخاطراالئتمانية في كل تاريخ تقريرمالي .بدال من ذلك ،يمكن أن تختارالمنشأة تكوين مخصص مقابل الخسائر
المتوقعة ً
بناء على الخسائرالمتوقعة للعمرالكلي .اختارت المجموعة االستفادة من خيارالخسائراالئتمانية المتوقعة للعمرالكلي .بالنسبة للذمم المدينة
التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتوجب على المنشأة استخدام نموذج الخسائراالئتمانية المتوقعة للعمرالكلي.
ً
بالنسبة للمدينين التجاريين  ،مع مكون تمويل هام  ،يتوفر نهج مبسط  ،حيث ال يلزم إجراء تقييم للزيادة في مخاطر االئتمان في كل تاريخ إبالغ .وبدال من
ذلك ،يمكن للمنشأة أن تختار تعويض الخسائر المتوقعة ً
بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة .اختارت المجموعة االستفادة من خيار
ً
بدال من ذلك تعترف بمخصص الخسارة بناءً
الخسائراالئتمانية المتوقعة مدى الحياة .لذلك  ،ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطراالئتمان ،ولكن
على الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير .قامت المجموعة بتأسيس مصفوفة مخصص تستند إلى خبرتها السابقة في خسارة االئتمان  ،معدلة
لعوامل تطلعية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
بالنسبة للمدينين التجاريين الذين ليس لديهم مكون تمويل هام ،يجب على المنشأة اتباع الخسائراالئتمانية المتوقعة على مدى الحياة.
ً
يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة .تستمر إيرادات العموالت في االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية
المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة .يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض ـ عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد
المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة .وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديري بسبب
حدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا من خالل تعديل حساب المخصص .إذا تم
عكس قيد شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيد االسترداد إلى إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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األدوات المالية (تابع)
الموجودات المالية (تابع)
ن
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكو لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه .للعمالء األفراد،
ً
ً
تقوم المجموعة بإجراء تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب ً
بناء على ما إذا كان هناك توقع معقول بالتعافي .ال تتوقع المجموعة استردادا جوهريا
من المبلغ المشطوب .ومع ذلك  ،فإن األصول المالية المشطوبة يمكن أن تظل عرضة ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد
المبالغ المستحقة.
تعتبرالمجموعة أن الموجودات المالية متعثرة عندما من غيرالمحتمل أن يقوم المدين بسداد الرصيد المستحق للمجموعة بالكامل ،دون لجوء المجموعة
إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان (إن وجد).

القياس األولي

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األولى كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
وكقروض وسلف وذمم دائنة ـ حسب مقت�ضى الحال.
يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة العائدة
إلى المعاملة .تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض ألجل.
يجب على المنشأة تصنيف جميع المطلوبات المالية كما تم قياسها في وقت الحق بالقيمة المطفأة ،فيما عدا:
 .أالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
 .بالمطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غيرمؤهل لالستبعاد أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة.
 .جعقود ضمان مالي.
 .دالتزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من سعرالعمولة في السوق.
 .هالمقابل المحتمل المثبت من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية  .3يتم قياس هذا
المقابل المحتمل الحقا بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم قياس جميع المطلوبات المالية للمجموعة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلية ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق .تدرج األرباح والخسائر
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء إثبات المطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر ً
جزء أساسيا من طريقة معدل
الفائدة الفعال .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
إعادة التصنيف

ال يمكن للمجموعة إعادة تصنيف أي مطلوبات مالية.
إلغاء اإلثبات

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد
لاللتزام المالي األصلي مع إثبات االلتزام الجديد .يتم إثبات الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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التصنيف والقياس االلحق
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المطلوبات المالية
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

األدوات المالية (تابع)
مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ
المدرجة وتوفرالنية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

نقد وما يف حكمه
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يتكون النقد وما حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ـ إن وجدت ،تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة
أشهرأو أقل والخاضعة لمخاطرضئيلة في التغيرات في القيمة.

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثرمن ثالثة أشهروأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع.

مخصصات
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ُ
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) نا�شئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ُيطلب من المجموعة سداد هذا
االلتزام من خالل تدفقات نقدية للموارد إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع
المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد
مؤكدا فعليا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة بعد خصم أي سداد.
إذا كان تأثيرالقيمة الزمنية للمال جوهريا ،يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الذي يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطرالمتعلقة بالمطلوبات .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرورالوقت كتكلفة
تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
ُ
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقريرمالي وتعدل لتعكس أفضل تقديرحالي .إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية
لسداد االلتزام ،فانه يتم عكس المخصص.

منافع الموظفين
منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب منافع الموظفين القصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني
حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقديرااللتزام بشكل موثوق.

خطط المنافع المحددة

تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غيرممولة إلنهاء الخدمة  /مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ً
وفقا لقانون العمل السعودي.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترة الحالية
والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ .يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المخططة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

منافع الموظفين (تابع)
خطط المنافع المحددة (تابع)
يتم إثبات إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة ،الذي يتكون من األرباح والخسائراالكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخرمباشرة .يتم احتساب
صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .يتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى
المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
عندما تتغير منافع خطة ما أو يتم تقليص الخطة ،يتم إثبات التغيير الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربح أو الخسارة ذات الصلة
بخدمة سابقة أو يتم إثبات الربح أو الخسارة المقلص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة مباشرة.

التقارير القطاعية
قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:
 1يشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق له إيرادات ويتحمل بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعملياتمع العناصراألخرى للمجموعة؛

 3التي تتوفرلها المعلومات المالية بشكل مستقل.لمزيد من التفاصيل عن قطاعات األعمال ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .32
يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطروعوائد تختلف عن قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية
أخرى .وحيث أن المجموعة تزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية فقط فلم يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة.
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 2يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمرمن قبل الرئيس المسئول عن صنع القرارالتشغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييماألداء؛ و
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بخصوص االلتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،فإن عملية التقييم االكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية
وكذلك سياسة المجموعة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
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5.المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت
)

أالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة

ً
اعتبارا من  1يناير2019م:
تبنت المجموعة ،حسب االقتضاء ،المعاييرالجديدة والمعدلة التالية لمجلس معاييرالمحاسبة الدولية،
المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16عقود اإليجار

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل معيار المحاسبة الدولي « 17عقود اإليجار» وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي « 4تحديد ما
إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار» ،وتفسير لجنة التفسيرات السابقة « 15عقود اإليجار التشغيلي -الحوافز» ،وتفسير لجنة التفسيرات السابقة
”27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار» .يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويطلب
من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج مركز مالي واحد مماثل لنموذج المحاسبة على عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار
المحاسبة الدولي .17
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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المؤجرون في
لم تتغير طريقة محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16بشكل جوهري بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17سيستمر
ِ
تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسبة الدولي  .17لذلك ،لم يكن للمعيار الدولي
المؤجر.
للتقريرالمالي  16أي تأثيرعلى عقود اإليجارعند كون المجموعة تمثل الطرف
ِ
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قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل في التطبيق مع التطبيق المبدئي في  1يناير 2019م.
بموجب هذه الطريقة ،يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي .اختارت المجموعة استخدام
وسيلة التحول العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا كعقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار  4في تاريخ التطبيق األولي .لذلك  ،تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 16
فقط على العقود المبرمة حصل عليها تغيير في أو بعد  1يناير  .2019عند تطبيق نهج التعديل بأثر رجعي  ،ال يقوم المستأجر بإعادة صياغة أرقام المقارنة.
ً
وبدال من ذلك  ،يعترف المستأجربالتأثيرالتراكمي لتطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية  16كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في تاريخ التطبيق
األولي
اختارت المجموعة أيضا استخدام إعفاءات اإلثبات لعقود اإليجارالتي ،في تاريخ البدء ،متبقي فيها  12شهرا أو أقل وال تحتوي على خيارشراء («عقود إيجار
قصيرة األجل») وعقود اإليجارالتي يكون فيها األصل األسا�سي ذو قيمة منخفضة («الموجودات منخفضة القيمة»).

التأثير عند التحول
عند التحول إلى المعيارالدولي للتقريرالمالي  ،16قامت الشركة بإثبات الفرق في األرباح المبقاة .فيما يلي ملخصا بالتأثيرعند التحول:
 1يناير2019م
ألف ريال سعودي
موجودات حق استخدام

140,167

مطلوبات عقود إيجار

()140,776

أرباح مبقاة موحدة

()609

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.5

المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت (تابع)

تسوية مسؤولية اإليجار
يمثل الجدول التالي تسوية اإليجاركما في  1يناير2019
ألف ريال سعودي
عقود إيجارإضافية عند تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية 16

61,700

التزامات عقود التأجيرالتشغيلي كما في  1يناير2019

152,981

معدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير2019

%4.20

التزامات عقود اإليجارالتشغيلي المخصومة في  1يناير2019

141,284

االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجارقصيرة األجل

()509

تعديل مدفوعات مقدما

()8,000

تم االعتراف بمطلوبات اإليجاركما في  1يناير( 2019إيضاح )14.2

132,775

التأثير عىل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة

في فترة المقارنة  ،تم تصنيف الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تشغيلية على أنها عقود إيجار تشغيلية ولم يتم إدراجها في بيان المركز المالي
للمجموعة .تم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإليجارالتشغيلي في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
) بقرار جدول األعمال  -نقل الوحدات المبنية بمرور الوقت  -معيار المحاسبة الدولي  23تكاليف االقتراض

خالل عام 2019م ،نشرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قر ًارا بجدول األعمال «مع مرور الوقت للوحدات المبنية ،تكاليف
االقتراض» (يشارإليها فيما يلي باسم «قرارجدول األعمال»).
ً
ينص قرار جدول األعمال على أن المخزون (قيد اإلنشاء) للوحدات غير المباعة قيد اإلنشاء التي تعترف بها المجموعة ،ليست أصول مؤهلة .يوضح قرار
جدول األعمال أن هذه األصول جاهزة للبيع في حالتها الحالية ،أي تعتزم المجموعة بيع الوحدات المكونة ً
جزئيا بمجرد العثور على العمالء المناسبين ،وعند
ً
التوقيع على العقد مع العميل ستنقل السيطرة على أي عمل قيد التنفيذ يتعلق بهذه الوحدة للعميل ،فهذه ليست أصول مؤهلة وبالتالي ال تستوفي معايير
معيارالمحاسبة الدولي  23لرسملة تكاليف االقتراض.
وبما أن هذا سيكون ً
تغييرا في السياسة المحاسبية ،فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية يسمح للكيانات بتنفيذ التغييرات الناتجة في غضون فترة زمنية
كافية ،والتي تعتمد على الحقائق والظروف الخاصة ،وتغييرالسياسة المحاسبية ،وتقاريرالشركة.
إن اإلدارة بصدد تقييم التأثيرات المحاسبية المتعلقة بالنظام .مع األخذ في االعتبار المعلومات اإلضافية الالزمة والتعقيدات التي ينطوي عليها تحديد
التعديالت بسبب طبيعة وحجم ومقياس األعمال ،تتوقع اإلدارة تنفيذ هذه التغييرات خالل عام 2020م.
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خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2019م ،نتيجة لتطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية  - 16عقود اإليجار ،زادت الخسائرالتشغيلية للمجموعة بمقدار
 7.59مليون ريال سعودي ،بسبب الزيادة في مصروف االستهالك وتكلفة الفائدة بمقدار 30.21مليون ريال سعودي و  5.27مليون ريال سعودي على التوالي.
من خالل تخفيض اإليجارات التشغيلية بمبلغ  27.89مليون ريال سعودي.
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التزامات عقود اإليجارالتشغيلي في  31ديسمبر2018م

91,281
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المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت (تابع)
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) جالمعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد

فيما يلي المعاييروالتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدارالقوائم المالية .تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير ،متى كان ذلك
ممكنا ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار /التفسير

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ من أو
بعد التاريخ التالي

الوصف

إطارالمفاهيم

التعديالت على مراجع إطارالمفاهيم في المعاييرالدولية للتقريرالمالي

 1يناير2020م

المعيارالدولي للتقريرالمالي 3

تعريف األعمال (التعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي )3

 1يناير2020م

معيارالمحاسبة الدولي  1ومعيار
المحاسبة الدولي 8

تعريف األهمية النسبية (التعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي  1ومعيارالمحاسبة
الدولي )8

 1يناير2020م

المعيارالدولي للتقريرالمالي 17

عقود تأمين

 1يناير2021م

المعيارالدولي للتقريرالمالي 10
ومعيارالمحاسبة الدولي 28

بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمروشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت
على المعيارالدولي للتقريرالمالي  10ومعيارالمحاسبة الدولي )28

متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ السريان مؤجل
إلى أجل غيرمسمى

تقوم المجموعة ً
حاليا بتقييم قابلية تطبيق وتبعات تطبيق المعايير أو التعديالت أو التفسيرات المذكورة أعاله على بياناتها المالية عند التبني  ،حيثما
ينطبق ذلك.
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6.اإليرادات
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية:
األنشطة السكنية

522,789

561,626

التطويرالصناعي

318,652

251,047

ضيافة وترفيه

75,945

42,253

أخرى

69,502

153,308

986,888

1,008,234

اإليراد حسب طبيعته:
بيع ممتلكات

710,363

757,412

تأجير

117,542

132,714

ضيافة

70,566

54,134

أخرى

88,417

63,974

986,888

1,008,234

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

7.تكلفة اإليرادات

تكلفة عقارات

252,946

270,324

استهالك

150,436

105,905

تكاليف موظفين

80,400

73,474

ضيافة

16,474

21,749

أخرى

184,212

198,375

684,468

669,827

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

تكاليف موظفين

26,838

25,432

157

تكاليف تسجيل وطرح عالمات تجارية

17,953

28,652

دعاية وترويج

12,848

6,928

عالقات عامة

2,030

7,149

أخرى

19,822

13,581
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

79,491

81,742

8.مصروفات البيع والتسويق

9.المصروفات العمومية واإلدارية
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

تكاليف موظفين

200,040

173,606

أتعاب مهنية

33,172

34,837

اتصاالت ومصروفات مكتبية

23,492

20,032

خدمات المرافق وإدارة المدينة

14,154

12,618

إيجار

3,273

6,187

إصالح وصيانة

3,931

4,677

أخرى

12,590

11,627

290,652

263,584

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 10.األعباء التمويلية
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

فوائد القروض

227,924

55,741

أعباء تمويلية على عقود االيجار(اإليضاح )2-14

5,265

-

أعباء بنكية

3,804

3,912

236,993

59,653

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

تعويض مصروفات (انظراإليضاح (أ) أدناه)

55,243

51,040

إطفاء فائدة غيرمكتسبة (انظرإيضاح (ب) أدناه)

24,658

30,807
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عكس قيد مبالغ مستحقة الدفع انتفى الغرض منها

1,055

24,342
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	 11.الدخل اآلخر ،بالصافي

أرباح من استبعاد عقارات استثمارية (انظرإيضاح (ج) أدناه)

30,826

84,114

مخصص تسوية المطالبة (انظراإليضاح (د) أدناه)

()10,000

-

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

140

-

أخرى

93

19,606

102,015

209,909

 .أأبرمت المجموعة اتفاقية («االتفاقية») مع طرفين خارجيين لتطويروتمويل وتشغيل معهد أكاديمي تعليمي في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
وفقا لشروط االتفاقية ،فإن صافي خسارة التشغيل للدورة الحياتية للمعهد يجب تمويلها من قبل أحد طرفي االتفاقية وبحدود مبلغ  58.5مليون
دوالر أمريكي .ونتيجة لذلك ،صافي الخسارة التشغيلية للمعهد المذكور والبالغة  55.2مليون ريال سعودي (2018م 51 :مليون ريال سعودي)
متكبدة خالل السنة والمحاسبة على الخسارة كإيرادات أخرى وفقا لذلك.
 .ببلغ عكس قيد دخل الفائدة على عنصرالتمويل الجوهري مبلغ  24.7مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2018م 30.8 :مليون ريال سعودي).
 .جخالل السنة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات استثمارية مما نتج عنه ربح بلغ  31مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2018م 84 :مليون ريال سعودي).
 .دقدمت وكالة حكومية دعوى ضد الشركة تتعلق بعمليات فلل أوشيانا .دافعت المجموعة عن المطالبة بتقديم جميع المستندات المطلوبة  ،دون
حل .وإلغالق القضية  ،اقترحت الوكالة مبلغ  10ماليين ريال كتسوية كاملة ونهائية قبلتها المجموعة .وعليه فقد تم إدراجها كمخصص في دفاتر
الحسابات .وثائق التسوية ال تزال جارية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 12.خسارة السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل السنة.
يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى حملة األسهم العادية للشركة األم (بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة
القابلة للتحويل) على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند
تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية .وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم قابلة للتحويل فإن الربحية األساسية للسهم
تساوي الربحية المخفضة للسهم .عالوة على ذلك ،لم يتم عرض احتساب ربحية منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة
خالل السنة.
يتم احتساب خسارة السهم على النحو التالي:

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الخسارة العائدة لحملة األسهم العادية في الشركة األم

()508,808

()135,085

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت)

850,000

850,000

خسارة السهم (ريال سعودي) – األساسية والمخفضة

()0,60

()0,16

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 13.الممتلكات والمعدات
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
مباني

 50-10سنة

تحسينات على عقارات مستأجرة

 10 - 2سنة

معدات وماكينات ثقيلة

 10-5سنة

أثاث ومفروشات

 10 – 4سنة

معدات مكتبية

 3سنوات

سيارات

 4سنوات

موجودات بنية تحتية

 30-10سنة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

سيارات
ألف ريال
سعودي

في بداية السنة

135,283

1,121,408

157,231

63,203

135,342

79,432

14,919

3,023,662

1,771,881

6,502,361

إضافات

-

714

21,707

1,477

3,215

6,665

770

-

468,632

503,180

160

تحويالت

-

72,610

150,525

25,425

16,541

11,315

-

146,804

()423,220

-
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أرا�ضي
مملوكة
ألف
ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على
عقارات
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
أثاث
وماكينات
ومفروشات
ثقيلة
ألف ريال
ألف ريال
سعودي
سعودي

معدات
مكتبية
ألف ريال
سعودي

موجودات
بنية تحتية
ألف ريال
سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2019م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:

المحول من
عقارات استثمارية
(اإليضاح )15

-

169,679

6,944

-

-

-

-

-

-

176,623

االنخفاض في
القيمة (اإليضاح
(ه) أدناه)

-

-

-

-

-

-

-

-

()167

()167

استبعادات

-

-

-

-

-

-

()600

-

-

()600

في نهاية السنة

135,283

1,364,411

336,407

90,105

155,098

97,412

15,089

3,170,466

1,817,126

7,181,397

االستهالك:
في بداية السنة

-

242,674

56,902

33,472

91,465

58,829

10,239

491,029

-

984,610

المحمل للسنة

-

49,997

36,285

10,663

26,414

12,678

2,721

127,999

-

266,757

استبعادات

-

-

-

-

-

-

()600

-

-

()600

في نهاية السنة

-

292,671

93,187

44,135

117,879

71,507

12,360

619,028

-

1,250,767

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر
2019م

135,283

1,071,740

243,220

45,970

37,219

25,905

2,729

2,551,438

1,817,126

5,930,630

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.13

الممتلكات والمعدات (تابع)
أرا�ضي
مملوكة
ألف
ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على
عقارات
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
وماكينات
ثقيلة
ألف ريال
سعودي

أثاث
ومفروشات
ألف ريال
سعودي

معدات
مكتبية
ألف
ريال
سعودي

سيارات موجودات
ألف بنية تحتية
ريال
ألف ريال
سعودي سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2018م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات

481

12,142

5,112

4,022

9,338

187

1,329

623,533

656,144

تحويالت

170,857

-

7,831

37,451

10,509

4,449

691,785

()922,882

المحول من عقارات
استثمارية (اإليضاح
)12

135,283

-

االنخفاض في القيمة
(اإليضاح (ه) أدناه)
في نهاية السنة

135,283

1,121,408

157,231

63,203

135,342

79,432

14,919

3,023,662

17,051

17,051

()7,909

()7,909

1,771,881

6,502,361

االستهالك:

المحمل للسنة

39,648

18,003

7,952

30,680

17,717

3,549

121,419

238,968

في نهاية السنة

242,674

56,902

33,472

91,465

58,829

10,239

491,029

984,610

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2018م

135,283

878,734

100,329

29,731

43,877

20,603

4,680

2,532,633

1,771,881

5,517,751
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في بداية السنة

203,026

38,899

25,520

60,785

41,112

6,690

369,610

745,642

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

950,070

145,089

50,260

93,869

59,585

10,283

2,330,548

2,062,088

5,837,075

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

الممتلكات والمعدات (تابع)

	.13

 .أتم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

تكلفة إيرادات

69,958

52,454

أخرى

196,799

186,514

266,757

238,968

 .بتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أسا�سي تكاليف إنشاء تتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
 .جتتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ  128مليون ريال سعودي (2018م 198 :مليون ريال سعودي).
 .دتبلغ قيمة األرض المملوكة  135مليون ريال سعودي (2018م 135 :مليون ريال سعودي) ،تتعلق بشكل رئي�سي بموجودات البنية التحتية.
 .هخالل السنة سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  0.17مليون ريال سعودي (2018م 7.9 :مليون ريال سعودي) مقابل المشاريع
التي لم يتم يعد لها أي نشاط.
 .وممتلكات ومعدات بلغ مجموع قيمتها الدفترية  359مليون ريال سعودي (2018م 185.5 :مليون ريال سعودي) تم استهالكها بالكامل ولكن ال تزال
تعمل.
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 .زكما في  31ديسمبر 2019م ،تم رسملة مبلغ  96.8مليون ريال سعودي (2018م 108.8 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض إلنشاء ممتلكات
ومعدات.
 .حقامت المجموعة بتحويل تكاليف معينة من  /إلى ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية ً
بناء على التغييرفي االستخدام المقصود لهذه التطورات

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

14.عقود اإليجار
1-14

موجودات حق استخدام

فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام الحتساب االستهالك:
مباني

 10 – 3سنوات

معدات وماكينات ثقيلة

 4 - 3سنوات

سيارات

 4 - 2سنوات

ألف ريال
سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

التكلفة:
الرصيد في  1يناير2019م

103,710

52,561

6,424

162,695

إضافات

1,873

1,506

-

3,379

الرصيد في  31ديسمبر2019م

105,583

54,067

6,424

166,074

االستهالك المتراكم:
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المحمل للسنة

11,402

16,634

2,178

30,214

كما في  31ديسمبر2019م

15,502

33,862

3,378

52,742

صافي القيمة الدفترية:
90,081

20,205

3,046

113,332

تم توزيع استهالك السنة كما يلي:
 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي
تكلفة اإليرادات

27,492

أخرى

2,722
30,214

WWW.KAEC.NET

كما في  1يناير2019م

4,100

17,228

1,200

22,528

كما في  31ديسمبر2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

مباني

معدات وماكينات ثقيلة

سيارات

اإلجمالي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.14

عقود اإليجار (تابع)

2-14

مطلوبات عقود اإليجار

في  31ديسمبر ،يتم عرض مطلوبات عقود اإليجارضمن قائمة المركزالمالي الموحد على النحو التالي:
2019م
ريال سعودي
الجزء غيرالمتداول

80,625

الجزء المتداول

33,013
113,638

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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حركة مطلوبات عقود إيجار:
2019م
ريال سعودي

WWW.KAEC.NET

كما في  1يناير2019م (ايضاح )5

132,775

إضافات

3,379

أعباء مالية (اإليضاح )10

5,265

مدفوعات

()27,781

كما في  31ديسمبر2019م

113,638

فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجارالمستقبلي اعتبارا من  31ديسمبر:
2019م
الحد األدنى
لمدفوعات اإليجار

القيمة الحالية للحد األدنى
لمدفوعات اإليجار

خالل اثني عشرشهر

37,501

33,013

سنة إلى خمسة سنوات

54,502

44,584

أعلى من خمس سنوات

39,964

36,041

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

131,967

113,638

يخصم :أعباء تمويلية

()18,329

-

القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

113,638

113,638

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

15.العقارات االستثمارية
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
مباني

 30-20سنة

تحسينات على عقارات مستأجرة

 2سنة

موجودات بنية تحتية

أرا�ضي

مباني

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

 30-10سنة

أعمال
موجودات بنية
رأسمالية تحت
تحتية
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2019م
ألف ريال
سعودي

إضافات

-

4,636

-

520

101,401

106,557

استبعادات

()804

()13,101

-

()4,042

()33

()17,980

محول إلى ممتلكات ومعدات (اإليضاح )13

-

()169,679

()6,944

-

-

()176,623

محول إلى عقارات تطوير

()3,544

-

-

-

-

()3,544

تحويالت

-

169,679

6,944

-

()176,623

-

عكس انخفاض القيمة عند البيع

-

4,293

-

-

-

4,293

في نهاية السنة

2,820,859

941,045

945

432,008

1,070,573

5,265,430

االستهالك:
في بداية السنة

-

136,817

945

82,817

-

220,579

المحمل للسنة

-

32,345

-

20,629

-

52,974

استبعادات

-

()1,534

-

()766

-

()2,300

في نهاية السنة

-

167,628

945

102,680

-

271,253

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2019م

2,820,859

773,417

-

329,328

1,070,573

4,994,177
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في بداية السنة

2,825,207

945,217

945

435,530

1,145,828

5,352,727

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

التكلفة:

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.15

العقارات االستثمارية (تابع)
أرا�ضي

مباني

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

أعمال
موجودات بنية
رأسمالية تحت
تحتية
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2018م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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في بداية السنة

2,857,645

952,885

945

435,530

1,006,198

5,253,203

إضافات

-

-

-

2,753

156,681

159,434

تحويالت

()2,861

()7,668

-

()2,753

-

()13,282

المحول إلى عقارات تطوير(اإليضاح )18

()29,577

-

()29,577

()17,051

()17,051

محول إلى ممتلكات ومعدات (اإليضاح )13

-

-

-

في نهاية السنة
2,825,207

945,217

945

435,530

1,145,828

5,352,727

االستهالك:
في بداية السنة

WWW.KAEC.NET

المحمل للسنة

-

101,249

945

65,570

-

167,764

استبعادات

-

36,776

-

17,247

-

54,023

في نهاية السنة

-

()1,208

-

-

-

()1,208

صافي القيمة الدفترية

-

136,817

945

82,817

-

220,579

في  31ديسمبر2018م

2,825,207

808,400

-

352,713

1,145,828

5,132,148

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.15

العقارات االستثمارية (تابع)
 .أتم تخصيص أرا�ضي فضاء مساحتها  168مليون مترا مربعا تقريبا لعملية التطوير الرئيسية لمدينة الملك عبد الله االقتصادية .تشمل هذه
األرا�ضي أرضا مساحتها  37مليون مترا مربعا تقريبا قدمها أحد المساهمين كجزء من مساهمته في رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق عليه مقداره
 1.700مليون ريال سعودي مقابل أسهم بنفس القيمة في الشركة (اإليضاح  .)23إن التوزيع المحدد لألرض الفضاء التي سيتم استخدامها
لمختلف المشاريع والتي قد تكون للبيع أو لإليجار لم يكتمل بعد .وبالتالي ،فإن األرض الفضاء والتكاليف ذات الصلة البالغة  2,407مليون ريال
سعودي (2018م 2,412 :مليون ريال سعودي) تم تصنيفها كاستثمار عقاري .لم يحتسب استهالك حيث أن العقار االستثماري يتكون من أرا�ضي
مملوكة فقط .تشمل األرا�ضي الفضاء  24.7مليون مترا مربعا مرهونا لصالح وزارة المالية مقابل قرض طويل األجل بمبلغ  5.000مليون ريال
سعودي (اإليضاح ( 25أ)) .إن القروض التي تم الحصول عليها من البنوك التجارية مضمونة مقابل أرا�ضي فضاء تابعة لمدينة الملك عبد الله
االقتصادية .ومع ذلك ،فإن اإلجراءات القانونية المتعلقة بضمان تلك القروض اإلضافية قيد التنفيذ (اإليضاح (25ب)) .وقد تم تخصيص أرض
فضاء مساحتها  15.95مليون مترا مربعا لتأجيرها لعمالء صناعيين.

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للعقارات االستثمارية بواسطة طرق التقييم:
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م

-

-

47,412,867

47,412,867

 31ديسمبر2018م

-

-

47,738,807

47,738,807

إن أي حركة هامة في االفتراضات المستخدمة في التقييم العادل للعقارات االستثمارية ،مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإليجار وما إلى ذلك ،سوف ينتج
عنه قيمة عادلة أقل  /أعلى بشكل جوهري لهذه الموجودات.
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لتحديد القيمة العادلة لألرض التي لم يتحدد استعمالها المستقبلي من خالل قيام خبيرالتثمين العقاري بتطبيق أسلوب تقييم األرا�ضي السكنية
الناهضة بحساب السعر األق�صى التي يمكن أن يدفعه مطور أو مستثمر افترا�ضي مقابل األرض لتحقيق أدنى معدل عائد مقبول على االستثمار
ً
بناء على أعلى سعر وأفضل استغالل لألرض بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية .بالنسبة للممتلكات األخرى ،تم تحديد القيمة العادلة على
أساس أسلوب التنافس السائد في السوق والذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة وطريقة الرسملة لصافي الدخل .وبالنسبة
لطريقة صافي الدخل ،يتم تقييم إيجارات السوق لجميع الوحدات العقارية المتاحة للتأجيربالرجوع إلى اإليجارات المحققة من الوحدات المتاحة
للتأجيروغيرها من العقارات ذات المزايا المشابهة في المناطق التي تحيط بها .ويتم اعتماد معدل الرسملة بالرجوع إلى معدالت العائد التي يرصدها
ّ
ّ
المقيمون للعقارات المماثلة في المنطقة ويتم تعديلها ً
بناء على خبرة
المقيمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات الصلة .وعند تقدير القيمة
ِ
ِ
العادلة للعقارات ،فإن االستعمال األعلى واألفضل للعقارات يعتبراالستعمال الحالي.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .بتم التوصل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م على أساس عملية التقييم التي قامت بها شركة
َ
فاليوستارت (خبير التثمين العقاري) ،وهو مق ِّيم مستقل غير مرتبط بالمجموعة .شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة السعودية
ّ
ّ
ّ
للمقيمين المعتمدين («تقييم») وهي معتمدة أيضا من المعهد الملكي
للمقيمين المعتمدين .تمتلك شركة فاليوستارت المؤهالت المناسبة
ِ
ِ
والخبرة المطلوبة في تقييم لألرا�ضي والممتلكات ذات الصلة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

العقارات االستثمارية (تابع)

	.15

 .جقامت المجموعة بتحويل تكاليف معينة من  /إلى عقارات ومعدات واستثمارات عقارية ً
بناء على التغييرفي االستخدام المقصود لهذه التطورات
 .دفيما يلي تحليل العقارات االستثمارية المحتفظ بها ألغراض متنوعة:
2019م

2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات إيجارية

2,173,319

2,306,940

استخدام مستقبلي غيرمحدد في الوقت الحالي

2,820,858

2,825,208

4,994,177

5,132,148

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .هكما في  31ديسمبر 2019م ،تم رسملة مبلغ  23.94مليون ريال سعودي (2018م 37.83 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات
استثمارية.

	 16.الموجودات غير الملموسة
فيما يلي بيان للحركات في الموجودات غيرالملموسة:
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

التكلفة:
في بداية السنة

99,107

83,246

إضافات

4,379

15,861

في نهاية السنة

103,486

99,107

اإلطفاء:
في بداية السنة

()80,491

()68,048

المحمل للسنة

()10,479

()12,443

في نهاية السنة

()90,970

()80,491

صافي القيمة الدفترية

12,516

18,616

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

17.االستثمار يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الرصيد كما في

حصة الملكية الفعلية ()٪
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
2,376,775

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

استثمارفي شركة تطويرالموانئ (انظراإليضاح (أ) أدناه)

%50

%50

2,366,137

استثمارفي شركة بيوتات بروجريسيف لالستثمارالعقاري والتنمية
(“بيوتات”) (انظراإليضاح (ب) أدناه)

%20

%20

45,790

45,790

2,411,927

2,422,565

فيما يلي الحركة في استثمارفي شركة الموانئ للسنة:

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

2,376,775

2,342,901

حصة من نتائج السنة ،صافي للزكاة المحملة

7,983

26,130

حصة من الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى

()18,621

7,744

الرصيد في نهاية السنة

2,366,137

2,376,775

فيما يلي المعلومات الكمية لشركة تطويرالموانئ:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

موجودات غيرمتداولة

8,004,904

7,900,555

الموجودات المتداولة

343,798

457,100

مطلوبات غيرمتداولة

()2,520,969

()2,439,445

المطلوبات المتداولة

()516,294

()585,494

حقوق الملكية

5,311,440

5,332,716

حصة المجموعة في حقوق الملكية 2018( ٪50 -م)٪50 :

2,655,720

2,666,358

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض ودخل عمولة

()287,714

()287,714

تعديالت متعلقة باستحواذ تدريجي وحصة في الزكاة

()1,869

()1,869

القيمة الدفترية الستثمارالمجموعة

2,366,137

2,376,775
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2019م

2018م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

أ)

شركة تطوير الموانئ

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
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استثمار يف شركات تابعة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (تابع)
شركة تطوير الموانئ (تابع)
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

اإليرادات

327,763

317,844

صافي الربح للسنة

15,966

55,110

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى ربح أو خسارة في السنوات الالحقة

()37,242

15,489

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()16,882

70,600

حصة المجموعة في ربح السنة ،صافي الزكاة المحملة

7,983

26,130

حصة المجموعة في الربح ( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

()18,621

7,744

بتاريخ  14جمادى األولى 1431هـ (الموافق  29أبريل 2010م) تم تأسيس شركة تطويرالموانئ ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية ـ في المملكة العربية السعودية
والتي تعمل على تطوير وتشغيل وصيانة ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله االقتصادية (الميناء) .وخالل السنة 2011م ،قام المساهمون في
شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية وتم من خاللها االتفاق على هيكل رأس المال وآلية التمويل لشركة تطوير الموانئ .وبموجب شروط االتفاقية ،فإن
الحصة في رأسمال شركة تطويرالموانئ هي  .٪34في 2012م ،قامت الشركة األم بالمساهمة في جزء من تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية واستثمرت
مبلغ  145مليون ريال سعودي على شكل أرض وبنية تحتية وتكاليف تطويرأخرى.
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بتاريخ  8أكتوبر 2013م ،قرر المساهمون في شركة تطوير الموانئ زيادة المساهمة في رأسمال الشركة األم ليصبح  .٪74كما قام المساهمون بتعديل
االتفاقية في  16أبريل 2014م وخفض مساهمة رأسمال الشركة األم في شركة تطوير الموانئ لتصبح  .٪51بتاريخ  17يوليو 2014م ،قام المساهمون في
شركة تطويرالموانئ بتعديل االتفاقية وخفض مساهمة الشركة األم في رأس المال إلى ً .٪50
وبناء على شروط االتفاقية المعدلة ،فإن المساهمين في شركة
ُ
تطويرالموانئ لديهم سيطرة مشتركة على شركة تطويرالموانئ ً
وبناء عليه قامت إدارة الشركة بتصنيف االستثمار«كاستثمارفي شركة مستثمرفيها محاسب
عنها بطريقة حقوق الملكية».
قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمرإلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  1.350مليون ريال سعودي زائد أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة
تطوير الموانئ للسماح لشركة تطوير الموانئ في الحصول على تسهيالت مرابحة متوافقة مع الشريعة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء بشكل جزئي .وكذلك
القرض مضمون برهن أسهم الشركة في شركة تطويرالموانئ.
قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري ،يقتصر على  112.5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطوير الموانئ،
للسماح لشركة تطويرالموانئ بتأمين تسهيالت مرابحة للسلع متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،بحد أق�صى  180مليون ريال سعودي .خالل السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2017م ،استخدمت شركة تطوير الموانئ تسهيالت مرابحة بمبلغ  150مليون ريال سعودي لتمويل متطلبات رأسمالها العامل .تم تعزيز
التسهيل المذكور بمبلغ  180مليون ريال سعودي خالل سنة 2018م .وفي هذا الصدد ،قدمت الشركة أيضا سندات ألمر بمبلغ  75مليون ريال سعودي،
والتي تعززت إلى  90مليون ريال سعودي ،زائدا أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطويرالموانئ.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
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استثمار يف شركات تابعة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (تابع)
شركة تطوير الموانئ (تابع)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2017م ،دخلت شركة تطويرالموانئ في عقد مقايضة أسعارفائدة («عقود المقايضة») ،مع البنوك التجارية المحلية،
للتحوط من التقلبات السلبية المستقبلية في أسعارالفائدة على قرضها طويل األجل.
تم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة في البداية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قياسها الحقا بالقيمة العادلة.
حددت شركة تطوير الموانئ عقود المقايضة في بدايتها كتحوط للتدفق النقدي .تهدف عقود المقايضة إلى تعديل التدفق النقدي ألسعار الفائدة على
قرض طويل األجل من سعر متغير إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقيات القروض بالكامل .تحتسب تحوطات التدفقات النقدية التي تفي بالمعايير الصارمة
لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل ،بينما يتم إثبات أي جزء غير فعال فورا في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخروالمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي يكون فيها البند المتحوط
له يؤثرعلى الربح أو الخسارة ،في نفس الخط كبند تحوط معترف به.

خالل السنة 2016م ،دخلت الشركة في ترتيب مع منشأة تمتلكها مجموعة سعودية محلية لتأسيس منشأة جديدة وهي بيوتات ـ شركة ذات مسؤولية
محدودة ـ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تمتلك الشركة أسهما بنسبة  ٪20من رأس مال شركة بيوتات .وطبقا التفاقية المساهمين ،فقد قامت الشركة باستثمار إضافي بمبلغ  54مليون ريال
ً
سعودي لتطويرالمشروع .عالوة على ذلك ،خالل سنة 2016م باعت الشركة قطعة أرض إلى بيوتات بمبلغ  54مليون ريال سعودي.
فيما يلي الحركة في شركة بيوتات خالل السنة:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

استثمارأولي

200

200

استثمارإضافي

53,755

53,755

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض

()8,165

()8,165

45,790

45,790
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ب) شركة بيوتات المتطورة اللستثمار والتطوير العقاري

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

كما في  31ديسمبر2019م ،كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالسالب بمبلغ  78.8مليون ريال سعودي (2018م 40.62 :مليون ريال سعودي) استنادا
إلى التقييم المحدد بواسطة نموذج وتأكيده من قبل البنوك التي تتعامل معها شركة تطوير الموانئ .تم تضمين هذه القيمة العادلة ضمن المطلوبات غير
المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطوير الموانئ مع المدين المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .سجلت المجموعة مبلغ 19.08
مليون ريال سعودي (2018م 7.7 :ريال سعودي) ضمن الدخل الشامل اآلخر( /الخسارة) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة بصفته
جزء من حصتها.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

18.عقارات التطوير

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

تكاليف متكبدة حتى تاريخه

2,095,237

2,256,283

المحول من عقارات استثمارية (اإليضاح )15

3,544

29,577

2,098,781

2,285,860

المحول إلى تكلفة اإليرادات (اإليضاح )7

()252,946

()270,324

مخصص عقارات التطوير

()1,329

()1,329

1,844,506

2,014,207

الجزء المتداول من عقارات التطوير

()790,126

()411,098

الجزء غيرالمتداول من عقارات التطوير

1,054,380

1,603,109

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

كما في  31ديسمبر2019م ،تم رسملة مبلغ  29.38مليون ريال سعودي (2018م 128 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات تطوير.
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قامت المجموعة بتحويل تكاليف معينة من عقارات استثمارية إلى عقارات تطويرية ً
بناء على التغييرفي االستخدام المقصود لهذه المشاريع.

تتضمن عقارات التطويرأرض بمبلغ  163.6مليون (2018م 176.8 :مليون ريال سعودي).
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	 19.الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

مجموع الذمم المدينة التجارية

656,742

647,204

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (انظراإليضاحات أدناه)

()150,418

()86,411

506,324

560,793

مساهمة مستحقة القبض

37,664

18,427

مدفوعات مقدما

33,253

41,772

سلف لموردين

17,501

32,232

ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض

-

31,394

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (اإليضاح )30

7,327

15,053

عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل

1,641

508

أخرى

52,951

61,359

656,661

761,538

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى (تابع)

	.19

 .أكما في  31ديسمبر 2019م ،الذمم المدينة بقيمة اسمية  150.4مليون ريال سعودي (2018م 86.4 :ريال سعودي) تم تخفيض قيمتها .تتضمن
الذمم المدينة غير منخفضة القيمة مبلغ  417مليون ريال سعودي (2018م 443 :مليون ريال سعودي) مستحقة الدفع ،أكثر من دورة التجميع
العادية ،ولكنها غيرمنخفضة القيمةً .
بناء على الخبرة السابقة ،من المتوقع أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها بالكامل.
يتم إثبات الذمم المدينة فيما يتعلق ببيع العقارات عن طريق سندات ألمر وضمانات بنكية ،إن الحد األدنى للضمانات مقابل بيع المعامالت
العقارية هو القيمة السوقية للعقار ُ
المباع للعميل حيث تقوم المجموعة بتحويل سند الملكية للعميل فقط عند االستالم المر�ضي لكامل قيمة
العقد.
 .بفيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

في بداية السنة

86,411

49,696

مخصصات للسنة

64,007

37,200

ديون مشكوك في تحصيلها مشطوبة

-

()485

في نهاية السنة

150,418

86,411

كما في  31ديسمبر ،بلغت أعمارالذمم المدينة كما يلي:
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متجاوزة لتاريخ االستحقاق ولكن غيرمنخفضة القيمة
< 30
يوم

60–30
يوم

90–61
يوم

180–91
يوم

> 180
يوم

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

 31ديسمبر2019م

656,742

34,759

28,308

12,109

14,448

51,009

516,109

 31ديسمبر2018م

647,204

47,169

18,038

35,695

17,034

50,854

478,414

 .جبلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدينة مقابل عقود المبيعات الموقعة اعتبارا من  31ديسمبر2019م ،مبلغ  1,530مليون ريال سعودي (2018م.:
 1,269.8مليون ريال سعودي).
 .دالحركة في اإليرادات غيرالمفوترة هي كما يلي:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

711,467

632,778

االيرادات للسنة

889,017

922,977

فواتيرصدرت خالل السنة

()523,431

()844,288

1,077,053

711,467

الجزء المتداول إليرادات غيرمفوترة

()362,141

()502,344

الجزء غيرالمتداول إليرادات غيرمفوترة

714,912

209,123
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غيرمتأخرة
السداد وغير
منخفضة القيمة
اإلجمالي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 20.ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ودائع مرابحة (اإليضاح )21

279,806

598,655

ودائع مرابحة قصيرة األجل (اإليضاح )21

()279,806

()548,655

-

50,000

	 21.النقد وما يف حكمه
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

نقد وأرصدة لدى البنوك

124,587

53,977

ودائع مرابحة قصيرة األجل (انظراإليضاح أدناه واإليضاح )20

279,806

548,655

404,393

602,632

WWW.KAEC.NET

ودائع المرابحة ألجل مودعة لدى بنوك تجارية وتدرعائد عمولة بالمعدالت السائدة في السوق.
يجب على الشركة االحتفاظ ببعض اإليداعات  /األرصدة بنسبة  ٪5من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بيع عقارات تحت التطوير ويتم االحتفاظ
بهذه اإليداعات في حسابات ضمان .بلغ رصيد هذه الحسابات اعتبارا من  31ديسمبر 2019م مبلغ  30.3مليون ريال سعودي (2018م 11.7 :مليون ريال
سعودي) .وهذه اإليداعات  /األرصدة غيرمرهونة.

	 22.الذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل
طبقا لسياسة المجموعة ،وحتى  31ديسمبر 2016م كانت المجموعة تبيع لموظفيها المؤهلين وحدات مبنية من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فوائد
على مدى عشرين سنة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار كذمم مدينة بموجب برنامج تملك منزل للموظف .الفرق بين إجمالي الذمم المدينة
والقيمة الحالية للذمم يتم تسجيله كإيرادات فائدة غيرمكتسبة.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2019م

2018م

2019م

2018م

2019م

2018م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

مجموع الذمم المدينة
الجزء المتداول

7,213

6,278

القيمة الحالية إلجمالي الذمم
المدينة
3,906

3,462

إيرادات فائدة غيرمكتسبة
3,307

2,816

الجزء غيرالمتداول:
سنة إلى خمسة سنوات

28,853

25,111

17,050

15,033

11,803

10,078

أكثرمن خمس سنوات

86,529

79,386

67,595

62,593

18,934

16,793

115,382

104,497

84,645

77,626

30,737

26,871

122,595

110,775

88,551

81,088

34,044

29,687

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 23.رأس المال
رأس مال الشركة األم مقسم إلى  850مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم (2018م 850 :مليون حصة ،قيمة كل منها  10ريال سعودي) موزعة كما
يلي:
2018م

2019م

ُمصدرنقدا

680,000

6,800,000

680,000

6,800,000

ُمصدرعينيا (اإليضاح ( 15أ))

170,000

1,700,000

170,000

1,700,000

850,000

8,500,000

850,000

8,500,000

24.االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األسا�سي للشركة المعتمد من قبل المساهمين خالل أبريل 2017م ،يجب على الشركة تجنيب  ٪10من صافي ربحها في كل سنة بعد تسوية
خسائرها المتراكمة ،إن وجدت ،حتى يتم تكوين احتياطي يساوي  ٪30من رأس المال .يمكن للشركة أن تقرر التوقف عن تحويل االحتياطي النظامي متى ما
بلغ ذلك االحتياطي  ٪30من رأس المال .هذا االحتياطي غيرمتاح للتوزيع .نظرا لتكبد الشركة لخسارة صافية خالل السنة ،لم يتم تحويل هذا المخصص.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

عدد األسهم
(باأللف)

رأس المال
(باأللف ريال
سعودي)

عدد األسهم
(باأللف)

رأس المال
(باأللف ريال
سعودي)
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قرض من وزارة المالية (انظراإليضاح (أ) أدناه)

5,000,000

5,000,000

أخرى (انظراإليضاح (ب) أدناه)

3,113,750

2,908,750

8,113,750

7,908,750

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظراإليضاح (أ) و (ب) أدناه)

()1,557,500

()857,500

الجزء غيرالمتداول من قروض طويلة األجل

6,556,250

7,051,250
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25.القروض طويلة األجل

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	.25

القروض طويلة األجل (تابع)
 .أخالل سنة 2011م ،استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ  5.000مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا مربعا من أرض فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق
السداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتبارا
من  1يونيو 2015م .ولكن ً
وبناء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد ،أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 2015م
ً
جدولة القرض بتمديد فترة اإلمهال إلى خمس سنوات إضافية .بناء على النقاش الذي دارخالل السنة ،أعادت وزارة المالية جدولة الدفعة األولى
ً
ابتداء
المستحقة في الفترة من يونيو2020م إلى يناير2021م ،وبالتالي فإن المبلغ األسا�سي للقرض مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط سنوية
ُ
من يونيو 2021م مع عمولة مستحقة تدفع سنويا.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 .بخالل سنة 2014م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال سعودي .يترتب على تسهيالت المرابحة
للتمويل عمولة حسب األسعارالتجارية .بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر2019م مبلغ  976.25مليون ريال سعودي (31
ديسمبر 2018م 1,508.75 :مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من
 30يونيو 2018م حتى  31ديسمبر2021م .تم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشرشهرا ـ بمبلغ  532.5مليون ريال سعودي ـ كمطلوبات
متداولة .القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  3.002مليون ريال سعودي ،تحتفظ بها
الشركة األم وبسند ألمربمبلغ  2.500مليون ريال سعودي.
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خالل سنة 2015م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب
المعدالت التجارية .بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  437.5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 500مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من  20أكتوبر 2019م حتى
 20أبريل 2023م .تم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا ـ بمبلغ  125مليون ريال سعودي ـ كمطلوبات متداولة .القرض مضمون
مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  1.500مليون ريال سعودي منها نسبة ٪92
تم استكماله فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا بسند ألمربمبلغ  1.200مليون ريال سعودي.
خالل السنتين 2014م و 2015م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب
عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة .بلغ الرصيد القائم للقرض كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  1.700مليون ريال سعودي (31
ديسمبر 2018م 900 :مليون ريال سعودي) .وفقا لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي  8سنوات من البداية حتى النهاية مع فترة
إمهال  3سنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التم�شي مع مبادئ الشريعة ،فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ  250مليون
ريال سعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا للشركة خالل فترة الـ
 3سنوات األولى من القرض .تم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا ـ بمبلغ  200مليون ريال سعودي ـ كمطلوبات متداولة .إن
تسهيالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  3,000مليون
ريال سعودي .وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمربمبلغ  2.250مليون ريال سعودي.

	 26.القروض قصيرة األجل
خالل سنة 2018م ،استفادت الشركة من تسهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة  250مليون ريال سعودي ،ويترتب عليها عمولة حسب األسعار
التجارية السائدة ،بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل .تم تخفيض تسهيل القرض المذكور إلى  200مليون ريال سعودي خالل السنة الحالية وهو
مضمون بسند أذني قدره  200مليون ريال سعودي .بلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  170مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2018م 150 :مليون ريال سعودي).
عالوة على ذلك ،استخدمت الشركة ،من التسهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة  400مليون ريال سعودي ،مبلغ  150مليون ريال سعودي خالل السنة
الحالية بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل .تحمل تسهيالت القرض المذكور عمولة باألسعار التجارية السائدة وهي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ
 2.500مليون ريال سعودي (راجع اإليضاح ( 25ب)) .بلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما في  31ديسمبر2019م مبلغ  150مليون ريال سعودي.
باإلضافة إلى ما سبق  ،تمتلك الشركة تسهيالت ائتمانية مستندية بقيمة  250مليون ريال سعودي من بنك تجاري .بلغ الرصيد القائم كما في  31ديسمبر
2019م مبلغ  42.7مليون ريال سعودي.
عالوة على ذلك ،هناك تسهيالت تكميلية من بنك تجاري آخر ،بمبلغ  30مليون ريال سعودي .بلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما في  31ديسمبر2019م مبلغ
 3.7مليون ريال سعودي.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

27.مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الوصف العام للخطة
تدير المجموعة برنامجا معتمدا غير ممول لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .فيما يلي الحركة في
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

64,220

52,758

الرصيد في بداية السنة

تكلفة الخدمة الحالية

14,421

13,257

تكلفة الفوائد

2,813

1,856

17,234

15,113

المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة
مكاسب إعادة القياس الناتجة عن:

تعديالت

()4,362

()769

ربح اكتواري

()4,810

()183

منافع مدفوعة

()12,776

()3,468

الرصيد في نهاية السنة

63,868

64,220

االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير:
 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2018م

معدل الخصم

%2,97

%4,38

معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

%3.5

%5

معدل الوفيات

%1,17

%1,17

على أساس العمروالخدمة  -معتدل

على أساس العمروالخدمة – معتدل

 60سنة

 60سنة

معدل تسريح الموظفين من الخدمة
سن التقاعد
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االفتراضات المالية

()448

586

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

المدرج في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

.27

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تابع)

فيما يلي تحليل الحساسية لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبرمقابل التغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة:
التأثيرعلى مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الزيادة( /النقص)
التغيرفي االفتراضات
بمقدار

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الزيادة في
المعدل

النقص في
المعدل

الزيادة في
المعدل

النقص في
المعدل

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

معدل الخصم

%1

()5,096

5,881

()4,753

5,481

معدل زيادة الرواتب المستقبلي  /المتوقع

%1

5,789

()5,118

5,391

()4,769

معدل الوفيات

%10

()17

17

()17

17

معدل تسريح الموظفين من الخدمة

%10

()579

620

()586

628

28.الذمم الدائنة والمستحقات
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ذمم دائنة تجارية

401,907

312,714

أعباء تمويل مستحقة

218,024

155,170

محتجزات دائنة

223,121

200,484

تكاليف عقود مستحقة الدفع

132,223

117,620

دفعات مقدمة من عمالء

94,069

92,490

مبالغ تبرعات ألغراض خيرية (انظراإليضاح أدناه)

44,321

49,847

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإليضاح )30

15,106

23,053

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

3,737

-

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

154,083

103,625

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل (اإليضاح )22

3,307

2,816

ربح غيرمستحق

15,210

30,244

1,305,108

1,088,063
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قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 2006م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال (قبل الطرح األولي في االكتتاب العام) والتي
تم إيداعها في ودائع ثابتة محتفظ بها لدى بنك قبل أن يتم إيداع المبالغ في برنامج ودائع إسالمية .وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى
المبلغ المتبرع به ألغراض خيرية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 29.الزكاة
المحمل للسنة

مخصص السنة الحالية

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

45,000

66,000

يستند المخصص للسنة على الوعاء الزكوي لكل من الشركة األم وشركاتها التابعة.

فيما يلي بيان للحركة في مخصص الزكاة:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

في بداية السنة

156,843

153,086

المحمل للسنة

45,000

66,000
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مدفوعات خالل السنة

()80,027

()62,243

في نهاية السنة

121,816

156,843
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ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الحركة يف المخصص

موقف الربوط
الشركة األم – إعمار المدينة االقتصادية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») ربطا زكويا للسنوات من 2006م إلى 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة استقطاع بمبلغ 90.4
ً
مليون ريال سعودي إضافة إلى غرامة تأخير .كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم .تمشيا مع إجراءات االستئناف ودون إثبات االلتزام ،قامت الشركة
بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج على فروقات ضريبة االستقطاع.
لم يقبل ديوان المظالم االعتراض من الناحية الشكلية .قدمت الشركة التماسا إلى الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظرفي الحكم وإعادة
دراسة القضية .لم يتم قبول االلتماس من قبل ديوان المظالم وأبقى الديوان على القرارالسابق.
خالل سنة 2019م ،أصدرت الهيئة خطاب لتحصيل التزام زكاة إضافي بمبلغ  86.6مليون ريال سعودي .قامت الشركة بتسوية  ٪20من إجمالي المطلوبات
في عام 2019م و  ٪43من إجمالي المطلوبات بعد نهاية العام .عالوة على ذلك ،وافقت الهيئة على السماح بأربعة أقساط شهرية لسداد التزام الزكاة.
كما أن قضية ضريبة االستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم .أصدرديوان المظالم قرارا بتأييد اعتراض الشركة المتعلق بغرامة التأخير .قدمت
الهيئة استئنافا إلى الديوان الملكي ضد قرارديوان المظالم فيما يتعلق بغرامة التأخير ،والتي ال تزال في انتظارصدور الحكم.
قامت الشركة بتسوية التزامات الزكاة اإلضافية وإنهاء الربوط للسنوات من 2009م إلى 2011م .قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى
2018م وحصلت على شهادات زكاة مقيدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م
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الزكاة (تابع)

الشركات التابعة  -شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة ،وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن
االقتصادية ،والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية ،وشركة تطويرعقارات المدن االقتصادية.
أنهت شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة ربطها حتى سنة 2012م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م وحصلت على شهادات زكاة مقيدة.
واف.
طلبت الهيئة معلومات إضافية بخصوص السنوات من 2014م حتى 2018م والذي تم الرد عليها بشكل ِ
أنهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى سنة 2012م .أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنوات من 2013م إلى 2015م،
وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  4.6مليون ريال سعودي .واعترضت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة على تقييم الهيئة ،حيث قدمت المستندات
ً
الداعمة لموقفها .أحالت الهيئة القضية إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة ً
أيضا استئنافا على البوابة
ً
اإللكترونية لألمانة .قدمت الهيئة تعليقاتها على االستئناف المقدم الذي استجابت له في حينه وال يزال الرد منتظرا.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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قدمت شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة اإلقرارات الزكوية حتى سنة 2018م وحصلت على شهادات الزكاة.
قدمت شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية ،والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية ،و شركة تطوير عقارات المدن االقتصادية
المحدودة إقراراتها الزكوية للفترة  /للسنوات من 2013م إلى 2018م وحصلتا على شهادات زكاة غيرمقيدة.
قدمت شركة إعمارالمعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة  /للسنوات من 2016م إلى 2018م وحصلت على شهادات زكاة غيرمقيدة.

	 30.إفصاحات األطراف ذات العالقة
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خالل السير االعتيادي لألعمال ،دخلت الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة في معيار المحاسبة الدولي .24
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وموظفي اإلدارة العليا في المجموعة والمنشآت التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا
جوهريا .يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشروط لم تكن أفضل من تلك المتوفرة أو التي كانت معقولة ومن
المتوقع أن تكون هذه المعامالت المماثلة مع أطراف ذات العالقة ،أي ما يعادل تلك المعامالت الطويلة السائدة .باإلضافة إلى اإليضاح  ،17فيما يلي
المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها:

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)

	.30

مبالغ المعامالت
طرف ذو عالقة

طبيعة المعامالت

العالقة

الرصيد كما في

2019م

2018م

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
شركات شقيقة

موظفي اإلدارة العليا

مجلس اإلدارة

بيع عقارات

5,640

27,762

1,650

-

مصروفات عقود وإيجارات ومرافق

1,497

1,208

971

2,241

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

1,179

186

895

203

إيرادات إيجارية

222

-

222

-

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

164

580

231

4,668

إيرادات إيجارية

147

-

147

-

7,327

15,053

اإلجمالي
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
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خدمات مقدمة إلى المجموعة

389

4,187

()415

()305

دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة

-

-

()7,961

()7,965

مشتريات بضائع

20

276

-

-

شركات شقيقة ذات تأثيركبير

مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة

-

-

()89

()89

موظفي اإلدارة العليا

مكافآت

16,263

23,197

-

()7,875

مكافآت وبدالت حضور اجتماعات

4,003

4,200

()4,003

()4,200

مبالغ مقدمة مقابل خدمات

-

-

()19

-

()15,106

()23,053

مجلس اإلدارة
اإلجمالي
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مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة

-

-

()2,619

()2,619

شركات شقيقة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

مشروع مشترك

إيجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة

4,616

7,349

3,211

7,941

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)
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تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
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 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

منافع الموظفين قصيرة األجل

13,159

15,981

منافع غيرنقدية

346

401

منافع ما بعد التوظيف

1,347

2,434

مكافأة إنهاء الخدمة

1,411

2,375

منافع طويلة األجل أخرى

-

2,006

16,263

23,197

7,901

8,375

المبلغ المستحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين

	 31.االلتزامات واالرتباطات المحتملة
باإلضافة إلى اإلفصاح المبين في اإليضاحات  17و  25و  29فإن في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في  31ديسمبر2019م هي كما يلي:
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 .ألدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلية لتطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية في السنوات القليلة القادمة بمبلغ 781
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2018م 1,271 :مليون ريال سعودي).
 .بالمجموعة من وقت آلخر تكون هي الطرف المدعى عليه في قضايا قانونية ،والتي تتمثل بصورة أساسية في نزاعات تجارية .تتوقع اإلدارة أن تكون
النتيجة لصالحها فيما يتعلق بجميع القضايا المقامة ضد المجموعةً .
وبناء عليه ،لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة.
 .جالتزامات عقود اإليجارالتشغيلي:
المجموعة كمؤجِّر
أبرمت المجموعة عقود إيجارتشغيلي على محفظتها للعقارات االستثمارية .فيما يلي دفعات الحد األدنى المستقبلية لإليجارات المستحقة القبض بموجب
عقود إيجارتشغيلي كما في تاريخ التقريرالمالي لكن لم يتم تسجيلها كذمم مدينة:
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

خالل سنة

49,112

53,740

بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

191,348

201,941

أكثرمن خمس سنوات

574,169

617,315

814,629

872,996

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

	 32.المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعاتها التجارية بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغيلية ويقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة.

قطاعات األعمال
ألغراض اإلدارة ،فقد تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي :األنشطة السكنية ،وانشطة التطوير الصناعية ،أنشطة والضيافة والترفيه.
تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيسية للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردية بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنه طبقا للمعيار الدولي
للتقريرالمالي  8حول القطاعات التشغيلية.

اإليرادات والربحية حسب القطاعات
للسنة المنتهية:

أنشطة سكنية

تطويرصناعي

ضيافة وترفيه

أخرى

التعديالت
وااللغاء

اإلجمالي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

اإليرادات
العمالء الخارجيون

522,789

318,652

75,945

69,502

-

986,888

بين القطاعات

14,867

4,651

31,633

97,769

()148,920

-

537,656

323,303

107,578

167,271

()148,920

986,888

النتائج
تكلفة المخزون والخدمات
معترف به كمصروف

()310,716

()63,106

()34,366

()161,248

()110,624

()458,813

خسارة انخفاض

()493

-

()3,564

()55,824

-

()59,881

أعباء مالية

()300

-

()4,424

()232,269

-

()236,993

إيرادات مرابحة

56

113

6

616

-

791

االستهالك

()41,274

()23,846

()84,874

()199,962

-

()349,956

االطفاء

()235

-

()20

()10,224

-

()10,479

حصة نتائج حقوق الملكية المستثمرفيها

-

-

-

7,983

-

7,983

دخل ( /مصروفات) أخرى

19,872

32,810

()11,545

60,878

-

102,015

إيرادات ( /مصاريف) أخرى غيرمخصصة

-

-

-

-

-

()445,363

استبعاد المعامالت بين الشركات

-

-

-

-

-

-

الخسارة قبل الزكاة

()463,808
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 31ديسمبر2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

فريق القيادة التنفيذية هو رئيس صانع القرارالتشغيلي ويراقب النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة به بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول
تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع الربح أو الخسارة في البيانات المالية
الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

المعلومات القطاعية (تابع)
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للسنة المنتهية:

أنشطة سكنية

تطويرصناعي

ضيافة وترفيه

أخرى

التعديالت
وااللغاء

اإلجمالي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

 31ديسمبر2018م
اإليرادات

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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العمالء الخارجيون

561,626

251,047

42,253

153,308

-

1,008,234

بين القطاعات

13,004

4,068

34,180

85,136

()136,388

-

574,630

255,115

76,433

238,444

()136,388

1,008,234

النتائج
تكلفة المخزون والخدمات
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معترف به كمصروف

()348,097

()49,826

()3,942

()178,499

85,751

()494,613

خسارة انخفاض

()880

-

()1,593

()47,362

-

()49,835

أعباء مالية

()48

()3

()624

()58,978

-

()59,653

إيرادات مرابحة

2,572

2,702

1,777

686

-

7,737

االستهالك

()35,473

()21,902

()49,533

()185,511

-

()292,419

االطفاء

()41

-

-

()12,402

-

()12,443

حصة نتائج حقوق الملكية المستثمرفيها

-

-

-

26,130

-

26,130

دخل ( /مصروفات) أخرى

41,228

90,353

1,295

77,033

-

209,909

إيرادات ( /مصاريف) أخرى غيرمخصصة

-

-

-

-

-

()414,635

الخسارة قبل الزكاة

()71,588

	 33.إدارة مخاطر األدوات المالية
نظرة عامة
قد تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالية متنوعة .يركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السيولة القوية ومراقبة متغيرات السوق المتنوعة ذات
الصلة ،وبالتالي السعي باستمرارإلى تقليص التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
قد تتعرض المجموعة للمخاطرالتالية من استخدامها لألدوات المالية:
 .أمخاطراالئتمان؛
 .بمخاطرأسعارالعموالت؛
 .جمخاطرالعمالت؛ و
 .دمخاطرالسيولة.
يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله ،وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة
المخاطروإدارة المجموعة لرأس المال.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
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إدارة مخاطر األدوات المالية (تابع)

نظرة عامة (تابع)
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة فيما يتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة واإلشراف على إدارة المخاطر .وتضطلع اإلدارة
العليا للمجموعة بمسؤولية تطويرومراقبة سياسات إدارة المخاطرالتي تتعرض لها المجموعة ورفع تقاريرمنتظمة بذلك إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
تم وضع سياسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي واجهتها المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر
مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .يتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة المجموعة.

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة بشكل رئي�سي من الذمم الدائنة والمستحقات والقروض طويلة األجل .يتمثل الهدف الرئي�سي من هذه المطلوبات
المالية تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،ذمم
الموظفين المدينة – برنامج تملك منزل ،وذمم مدينة وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك والنقد وما في حكمه.
يقوم مجلس اإلدارة بالمراقبة والموافقة على السياسات إلدارة كل هذه المخاطرالملخصة فيما يلي:
)

أمخاطر االئتمان

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير باستخدام مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة .تستند معدالت المخصصات على
األيام الماضية المستحقة لشرائح العمالء المختلفة ذات أنماط الخسارة المماثلة .يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية
والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي (مثل توقعات الناتج المحلي اإلجمالي وتوقعات الصناعة) التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية المستحقات.
يعكس الحساب النتيجة المرجحة االحتمالية والمعلومات المعقولة والداعمة التي تتوفرفي تاريخ إعداد التقاريرحول األحداث الماضية والظروف الحالية
والتنبؤات بالظروف االقتصادية المستقبلية
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تتمثل مخاطراالئتمان خسارة مالية تتعرض لها المجموعة في حال إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان بصورة أساسية من ذممها المدينة وموجوداتها المتداولة األخرى باإلضافة إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.
تقوم المجموعة بتقييم مخاطر ائتمان العمالء ً
وفقا لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطرائتمان العمالء .يتم تقييم الجودة
االئتمانية للعميل ً
بناء على عملية التصنيف االئتماني.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة للتقيد بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر
فيما يتعلق بالمخاطرالتي واجهتها المجموعة .وتساعد لجنة المراجعة في المجموعة بدورها الرقابي من خالل المراجعة الداخلية .ويقوم التدقيق الداخلي
بالمراجعة الدورية وغيرالدورية لضوابط وإجراءات إدارة المخاطروالنتائج التي يتم إطالع لجنة المراجعة عليها.
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إدارة مخاطر األدوات المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)

تعمل المجموعة على الحد من مخاطراالئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة .تنص اتفاقيات البيع مع العمالء على أن صك
ملكية العقارسيتم نقله إلى العمالء فقط عند استالم سعرالبيع بشكل كامل .يمثل أكبرخمسة عمالء ما نسبته 2018( % 11.5م )٪12.3 :من الذمم المدينة
المستحقة كما في  31ديسمبر 2019م .تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بودائع المرابحة مع البنوك عن طريق التنويع واستثمار مع
جهات مقابلة مع تصنيف جيد .تختلف مدة الدفع من منتج آلخرمع بعض االستثناءات على مستوى العميل.
فيما يتعلق مخاطر االئتمان الناشئة من موجودات مالية أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الجهات التي يتم التعامل
معها ،علما بأن أق�صى تعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.
إن الحد األق�صى اإلجمالي لتعرض المجموعة لمخاطراالئتمان كما في تاريخ التقريرهو كما يلي:
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ذمم مدينة

756,325

742,551

ودائع مرابحة ألجل

-

50,000

النقد وما في حكمه

404,393

602,632

1,160,718

1,395,183
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تركز المخاطر الزائد
ينشأ التركزعندما تزاول عدد من الجهات المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أوأنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أوعندما تكون لها نفس السمات االقتصادية
مما يؤثرعلى مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية للتأثربطريقة مماثلة بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو أي ظروف أخرى .تتم إدارة مخاطرالتركزمن
خالل التركيزعلى المحافظة على محافظ متنوعة .من أجل تجنب التركيزالمفرط للمخاطر ،تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركيز
على الحفاظ على محافظ متنوعة .يتم التحكم في التركيزات المحددة لمخاطراالئتمان وإدارتها ً
وفقا لذلك.
) بمخاطر أسعار العموالت

تتمثل مخاطرأسعارالعموالت في مخاطرتغيرالقيمة العادلة أوقيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرفي أسعارالعموالت السائدة
بالسوق.
إن تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار العمولة في السوق يتعلق بصورة أساسية بالقروض طويلة األجل للمجموعة وودائع المرابحة ألجل لدى
البنوك بأسعارعموالت متغيرة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتها المالية التي يترتب عليها
عمولة.
في تاريخ التقريرالمالي لم يكن لدى المجموعة أي ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك بأسعارعمولة متغيرة .وبالتالي ،فقط القروض طويلة األجل معرضة فقط
لمخاطرأسعارالعمولة المتغيرة.
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إدارة مخاطر األدوات المالية (تابع)

ب) مخاطر أسعار العموالت (تابع)

حساسية أسعار العموالت
يبين الجدول التالي حساسية المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعارالعمولة على القروض طويلة األجل .مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة،
يتأثرالربح قبل الضريبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعارالمتغيرة على النحو التالي:
الزيادة /النقص

التأثيرعلى الربح

في نقاط األساس

قبل الزكاة
ألف ريال سعودي

2018م

100-

64,085

100+

14,310

100-

()14,310

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسية أسعارالعمولة إلى بيئة السوق الممكن مالحظتها حيث تظهرتقلبات اعلى في السنوات السابقة.
ً
(تقريبا).
معدل المتوسط المرجح للقروض ألجل للمجموعة هو ٪4.2

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .لم تقم
المجموعة بمعامالت جوهرية بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي .وحيث أن الدوالر األمريكي مرتبط بالريال السعودي ،فإن المؤسسة ليست
معرضة لمخاطرعمالت هامة.
) دمخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة من عدم
القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة .تتم إدارة مخاطرالسيولة من خالل المراقبة المنتظمة التي توفراألموال الكافية من خالل
تسهيالت ائتمانية ملتزمة للوفاء بأي التزامات مستقبلية .تتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة لشركات المجموعة على أساس مركزي
تحت سيطرة خزينة المجموعة .الهدف من هذا النظام المركزي هو تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد الرأسمالية للمجموعة.
لدى المجموعة تسهيالت معتمدة إضافية (راجع إيضاح  )25وهي ً
حاليا بصدد سحب المبالغ المطلوبة المطلوبة في النصف األول من عام  .2020عالوة على
ذلك  ،هناك مناقشات جارية بشأن إعادة هيكلة القروض وخطط السداد مع البنوك المعنية.
عالوة على ذلك  ،بعد نهاية العام  ،قامت وزارة المالية بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في يونيو  2020إلى يناير .2021وبالتالي  ،فإن المبلغ األسا�سي
قابل للسداد اآلن على سبعة أقساط سنوية  ،تبدأ من يناير ، 2021مع عمولة مستحقة مستحقة الدفع على أساس سنوي.
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) جمخاطر العمالت

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

2019م

100+

()64,085
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مخاطر السيولة (تابع)

يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة ً
بناء على المدفوعات التعاقدية غيرالمخصومة:
أقل من  3شهور

 3إلى  12شهر

أكثرمن  12شهر

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قروض

-

1,223,898

7,256,250

8,480,148

مطلوبات عقود إيجار

-

37,501

94,466

131,967

ذمم دائنة ومستحقات

-

1,207,732

-

1,207,732

-

2,469,131

7,350,716

9,819,847

 31ديسمبر2019م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

أقل من  3شهور

 3إلى  12شهر

أكثرمن  12شهر

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قروض طويلة األجل

150,000

857,500

7,051,250

8,058,750

ذمم دائنة ومستحقات

-

962,513

-

962,513

150,000

1,820,013

7,051,250

9,021,263

 31ديسمبر2018م
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34.إدارة رأس المال
يتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم .تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ
على المستثمروثقة المقرضين والسوق واستمرارية التطويرالمستقبلي للعمل التجاري .يتمثل الهدف األسا�سي من استراتيجية إدارة راس مال المجموعة في
التأكد من المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم أعمالها التجارية وتعظيم القيمة للمساهمين.
تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللمحافظة على وتعديل رأس
المال يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة
بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على إجمالي راس المال زائد صافي الدين .في  31ديسمبر2019م ،كان نسبة المديونية
للمجموعة 2018( %54م.)٪50 :
ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد
متطلبات هيكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى .إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية المرتبطة سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا .لم تكن هناك
حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة الحالية .لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات
المنتهية في  31ديسمبر2019م و  31ديسمبر2018م.
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35.القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق
الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة للمطلوبات خطر عدم
الوفاء بها.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغيرالمالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعارالمدرجة (غيرالمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غيرالقابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف
القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبرجوهريا للقياس ككل.
تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقريرالتي حدث فيها التغيير.

لم تكن هناك حركة بين المستويات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2019م.

	 36.التغيرات يف المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
تم اإلفصاح عن التغيرات الناشئة عن األنشطة التمويلية ،تتضمن قروض طويلة األجل وعنصر تمويلي غير مكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل تم
اإلفصاح عنها في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
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كما في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م ،يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بما يعادل قيمها الدفترية ويتم تصنيفها تحت
المستوى  2في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .لم يتم تطبق مدخالت جوهرية في تقييم الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر
2018م.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ً
سواء بصورة مباشرة (أي
المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ( )1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
كأسعار) أو غيرمباشرة (أي مستمدة من األسعار).

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

37.شركات تابعة جوهرية مملوكة بشكل جزئي
يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي لهذه الشركات التابعة كما في  31ديسمبر2019م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي
تمت بين شركات المجموعة.
شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

شركة إدارة وتشغيل شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
عقارات المدن
االقتصادية
االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إجمالي الموجودات

5,343,551

1,333,159

1,593,207

522,419

2,035,550

إجمالي المطلوبات

22,715

100,269

328,604

94,076

660,933

إجمالي حقوق الملكية

5,320,836

1,232,890

1,264,603

428,343

1,374,617

يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي لهذه الشركات التابعة كما في  31ديسمبر2018م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي
تمت بين شركات المجموعة.
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شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

شركة إدارة وتشغيل شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
عقارات المدن
االقتصادية
االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة
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ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إجمالي الموجودات

4,411,353

1,169,945

1,480,816

547,564

1,924,006

إجمالي المطلوبات

5,443

75,848

108,136

78,358

471,800

إجمالي حقوق الملكية

4,405,910

1,094,097

1,372,680

469,206

1,452,206

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2019م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م

.37

شركات تابعة جوهرية مملوكة بشكل جزئي (تابع)

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

اإليرادات

6,625

209,900

94,053

36,863

22,869

ربح ( /خسارة) السنة

()2,050

139,166

()108,311

()41,154

()81,213

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()2,086

138,793

()108,028

()40,784

()77,837

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

اإليرادات

5,750

155,388

81,532

45,220

14,702

ربح ( /خسارة) السنة

()121,228

60,506

()48,738

()46,953

()82,849

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()122,727

60,308

()49,915

()47,258

()82,713

العائد إلى:
مالك الشركة األم

()122,693

59,929

()49,414

()46,520

()81,104

الحصة غيرالمسيطرة

()34

379

()501

()738

()1.609

38.األحداث االلحقة

َّ
في مطلع سنة 2020م ،تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة ،مما تسبب حالة من عدم االستقرار في
االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي .وتعتبر المجموعة أن هذا التف�شي حدث الحق للميزانية العمومية غير قابل للتعديل.
وفي هذه المرحلة المبكرة ،تقوم المجموعة بتقييم أي تأثيرمحتمل .وستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وإحاطة جميع أصحاب المصلحة
ً
علما بمجرد توافر المزيد من المعلومات .وقد تتطلب التغييرات في الظروف إفصاحات محسنة أو إثبات تعديالت في القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة للمجموعة للفترات الالحقة في السنة المالية 2020م.

	 39.اعتماد القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة واعتمادها لإلصدارمن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  23رجب 1441هـ الموافق  18مارس 2020م.
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شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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(رشكة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون
ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل ،اﻟدور اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص .ب ٥٥۰۷۸
ﺟدة ۲۱٥۳٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ھﺎﺗف
ﻓﺎﻛس
إﻧﺗرﻧت

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤
www.kpmg.com/sa

ﺗرﺧﯾص رﻗم  ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺻﺎدر ﻓﻲ ۱۱/۳/۱۹۹۲

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

وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗُﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ،وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي

أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ إﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ،
وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور.

۱

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 ل ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺳوﯾﺳرﯾﺔ .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ.

193
WWW.KAEC.NET

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون
ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻻﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ
وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( )واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ،واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
اﻷﺧرى.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﺗﺎﺑﻊ(
أﻣر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾرادات ﻋﻧﺻراً ﻣﮭﻣﺎ ً ﻷداء ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﻛﯾف ﻋﺎﻟﺟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﮭذا اﻷﻣر
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

•

ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻟزام اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزھﺎ ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﻌﻘد وﺗﻛون
ﺑﮭذا ﻗد إﺳﺗوﻓت ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱٥ﻹﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣدة

•

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
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•

إﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
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ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

إن إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ـ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﻠل
واﻟﺷﻘﻖ وﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ـ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾر .إن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﯾﺗطﻠب اھﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﺟوھرﯾًﺎ
أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

أﻧظر اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) (٤ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
وﻛذﻟك اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) (۷اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ •
ﺑﺎﻹﯾرادات.

•

اﻟﺣﺻ��ول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻶﻟﯾﺔ واﻟﺿ��واﺑط اﻟرﺋﯾﺳ��ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات .ﻟﻘد ﻓﺣ ﺻﻧﺎ اﻟ ﺿواﺑط اﻟرﺋﯾ ﺳﯾﺔ
ذات اﻟﺻﻠﺔ وﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻗد ﺗﻣت
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺷ��ﻐﯾل ھذه اﻟﺿ��واﺑط ﺑﺷ��ﻛل ﻓﻌّﺎل
طوال اﻟﺳﻧﺔ.
ﻓﺣص ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼء ﻓﯾﻣ��ﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘ��ﺎرات ،ﻋﻠﻰ
أﺳ�������ﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻣوﻋ���ﺔ طﺑﻘ���ﺎ ً ﻟﮭ���ذه اﻟﻌﻘود وﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣ���ﺎ إذا ﻛ���ﺎﻧ���ت
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ھذه ﻗد ﺗم إﺳ������ﺗﯾﻔﺎؤھﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
أو ﻓﻲ أي وﻗ��ت ﻣﺣ��دد ،ﺑﻧ��ﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑ��ﺎت اﻟﻣﻌﯾ��ﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  .۱٥ﻛﻣﺎ رﻛزت إﺟراءاﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣ��دﯾ��د ﻓﯾﻣ��ﺎ إذا ﻛ��ﺎن ﻟ��دى اﻟﻣﺟﻣوﻋ��ﺔ ﻗوة ﻧ��ﺎﻓ��ذة ﻹﻟزام
اﻟﻌﻣﻼء 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
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ.
ﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣ���ﺎﻟﯾ���ﺔ ﺗﺣﺻ�������ﯾ���ل ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌ���ﺎت ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﺳﻧدات ﻷﻣر.

•

إﺟراء ﻓﺣص ﻣﺳ����ﺗﻧدي ،ﻋﻠﻰ أﺳ����ﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر
ﻗد ﺗم ﺗﺳ��ﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷ��ﻛل ﻣﻼﺋم .وﻛذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص ﺗوزﯾﻊ
ھ��ذه اﻟﺗﻛ��ﺎﻟﯾف ﺑﯾن اﻟوﺣ��دات اﻟﻣﺑ��ﺎﻋ��ﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑ��ﺎﻋ��ﺔ
اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻧﻲ.

•

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻋﺎدة إﺣﺗﺳ�����ﺎب اﻹﯾرادات ،ﻋﻠﻰ أﺳ�����ﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ،
وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﺣﺗﺳﺎب اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻹدارة.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳ����ﯾﺎﺳ����ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺧﺻ����وص إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات واﻹﻓﺻ����ﺎﺣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

۲
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﺗﺎﺑﻊ(
أﻣر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ

ﻛﯾف ﻋﺎﻟﺟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ

اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻺﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
واﻟﻣﻌدات

ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد أﻋﻼه ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳ�����ﺗﺧدام
ﻣﺛﻣﻧﯾن ﺧ���ﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﻘﯾ���ﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾ���ذ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣ���ﺎت ﻟﻌﻘ���ﺎراﺗﮭ���ﺎ
اﻻﺳ�������ﺗﺛﻣ��ﺎرﯾ��ﺔ ﻟﺗﺣ��دﯾ��د اﻟﻘﯾﻣ��ﺔ اﻟﻌ��ﺎدﻟ��ﺔ ﻟﮭ��ذه اﻟﻌﻘ��ﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
أﻧظر اﻹﯾﺿ��������ﺎح رﻗم ) (٤ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ�ﺎﻟﯾ�ﺔ اﻟﻣوﺣ�دة
ﺑﺧﺻ�����وص اﻟﺳ�����ﯾﺎﺳ�����ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ�����ﺑﯾﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗ���داوﻟ���ﺔ واﻹﯾﺿ���������ﺎﺣﯾن  ۱۱و ۱۲
ﻟﻺﻓﺻ�������ﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

۳

ﺗﻘﯾﯾم ﻣؤھﻼت وﺧﺑرات اﻟﻣﺛﻣﻧﯾن ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﻣﻣن
ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳ�����ﯾﺎﺳ�����ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ�����ﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑ��ﺎﻻﻧﺧﻔ��ﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣ��ﺔ واﻹﻓﺻ��������ﺎﺣ��ﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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وﻛﺟزء ﻣن ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ
ﻣؤﺷ���رات ﺗﺷ���ﻣل ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻ���ر ،ﺻ���ﺎﻓﻲ
اﻟﺗ��دﻓﻘ��ﺎت اﻟﻧﻘ��دﯾ��ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌ��ﺔ ﻣن اﻟوﺣ��دات اﻟﻣوﻟ��دة ﻟﻠﻧﻘ��د
واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳ���وق وﻣؤﺷ���رات أﺧرى ﻟﻸداء .ﻛﻣﺎ •
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣو ﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات ﺑ ﻣﺎ ﻓﻲ ذ ﻟك اﻷرض
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ وﻣوﺟودات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻟﻠﺷ�����رﻛﺔ،
وﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﺻ�����ﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ •
اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷﻏراض ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض.

ﻓﺣص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻧﻘد ،ﻋﻠﻰ أﺳ��ﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،واﻻﺳ��ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺗﺧﺻ��ﺻ��ﯾن ﻣن
طرﻓﻧﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻟﻺﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻓﺣص اﻻﻓﺗراﺿ���ﺎت اﻟﺗﻲ إﺳ���ﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺳ���ﺎﺑﺎت
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
وظروف اﻟﺳوق ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﻛذﻟك ﻗﺎم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون
ﻣن طرﻓﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﮭﺞ واﻟطرق اﻟﻣﺳ��ﺗﺧدﻣﺔ
ﻟﻐرض ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷ���ﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋ����ﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣ����دى وﺟود ﻣؤﺷ�������رات ﻋﻠﻰ •
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘﺎراﺗﮭﺎ اﻻﺳ�������ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻟﻣﻌدات ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
•
ﻧظرا ﻷن ﺗﻘﯾﯾم
أﻣرا رﺋﯾﺳ�������ﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ً
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا ً
ﻣؤﺷ�������رات اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺷ�������ﻣل اﻓﺗراﺿ�������ﺎت
وﺗﻘ���دﯾرات ﺟوھرﯾ���ﺔ .إن أي ﺗﺑ���ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘ���دﯾرات أو
ﺗﺄﺛﯾرا ﺟوھرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ
ً
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﻧﺎﻗﺷ���ﺔ اﻹدارة ﺑﺧﺻ���وص إﺟراءات ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷ���رات
اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﺗﺎﺑﻊ(
أﻣور أﺧرى
ﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت
آﺧر واﻟذي أﺻدر رأﯾًﺎ ﻏﯾر ﻣﻌدل ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺎرس ۲۰۱۸م.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي،
وﻟﻛن ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻧﮭﺎ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ھذا
اﻟﺗﻘرﯾر.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻻ ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ذﻟك.
وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو ﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل
ﺟوھري.
ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ،إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺑﻼغ اﻷﻣر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،
واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة
ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ
ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳوا ًء
ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد،
إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ،
وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

٤
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺎﺑﻊ(
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎً:

•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة.

•

اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾراً ﺑﺷﺄن ﻗدرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻠﻔت
اﻹﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .وﺗﺳﺗﻧد إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ،وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿﺎ ً ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻹﺑداء رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﺷراف وأداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻧظل اﻟﺟﮭﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.

•

ﻟﻘد أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﺷﺄن اﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
)"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( )واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(.
ﻛﻣﺎ زودﻧﺎ أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﯾﻔﯾد ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ،
وأﺑﻠﻐﻧﺎھم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻧﺎ ،وﺑﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل
إﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا ﺗطﻠب ذﻟك.

٥

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

•

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

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم
وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء
رأﯾﻧﺎ .وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد
ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

198
WWW.KAEC.NET

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2018م
2018م

2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

6

1,008,234

1,437,976

تكلفة اإليرادات

6

()669,827

()621,933

338,407

816,043

إيضاح

مجمل الربح
المصروفات
عمومية وإدارية

8

()263,584

()243,669

خسارة إنخفاض في القيمة

11,16

()49,835

()56,408

إستهالك

( 11أ)

()186,514

()152,368

13

()12,443

()13,069

()255,711

293,478

اإلطفاء
(الخسارة)  /الربح من العمليات الرئيسية
إيرادات ( /مصروفات) أخرى
أعباء تمويلية

()59,653

()54,889

( 14أ)

26,130

31,462

9

209,909

102,858

()71,588

388,862

()66,000

()138,038

()137,588

250,824

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية
دخل آخر
(خسارة)  /ربح السنة قبل الزكاة

26

الزكاة
صافي (خسارة)  /ربح السنة
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
الحصة في الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى من شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

( 14أ)

7,744

()28,057

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة في الفترات الالحقة:
إعادة قياس الربح ( /الخسارة) من خطط المنافع المحددة

24

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

183

()46

()129,661

222,721

صافي (خسارة)  /ربح السنة العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

()135,085

240,921

حصص غيرمسيطرة

()2,503

9,903

()137,588

250,824

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

()127,158

212,922

حصص غيرمسيطرة

()2,503

9,799

()129,661

222,721

(خسارة)  /ربحية السهم
(خسارة)  /ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم (بالريال السعودي
للسهم)

10

()0.16

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 35
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

0.28
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دخل وديعة المرابحة

7,737

15,953

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

بيع وتسويق

7

()81,742

()57,051

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف  31ديسمبر 2018م
إيضاح

2018م
ألف ريال سعودي

2017م
ألف ريال سعودي

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ممتلكات ومعدات

11

5,517,751

5,091,433

العقارات االستثمارية

12

5,132,148

5,085,439

عقارات التطوير

15

1,603,109

1,499,074

موجودات غيرملموسة

13

18,616

15,198

استثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية

14

2,422,565

2,388,691

ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

19

104,497

82,031

ذمم مدينة طويلة األجل أخرى

-

24,059

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

14,798,686

14,185,925

الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من ذمم موظفين مدينة ـ برنامج تملك منزل

WWW.KAEC.NET

6,278

4,779

711,467

423,655

عقارات التطوير

15

411,098

270,324

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

16

761,538

733,074

ودائع مرابحة ألجل لدى بنوك

17

50,000

524,110

نقد وما في حكمه

18

602,632

1,227,810

إجمالي الموجودات المتداولة

2,543,013

3,183,752

إجمالي الموجودات

17,341,699

17,369,677

19

إيرادات لم يصدربها فواتير

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

20

8,500,000

8,500,000

احتياطي نظامي

21

11,536

11,536

()634,077

()502,261

-

()86

7,877,459

8,009,189

-

()2,069

7,877,459

8,007,120

خسائرمتراكمة
تأثيرتخفيض نسبة حصة الملكية في شركة تابعة

22

حقوق الملكية نسبة الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
حصص غيرمسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

4

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 35
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة (تابع)
كما يف  31ديسمبر 2018م
إيضاح

2018م
ألف ريال سعودي

2017م
ألف ريال سعودي

المطلوبات غيرالمتداولة
قروض طويلة األجل

23

7,051,250

7,350,000

منافع نهاية الخدمة للموظفين

24

64,220

52,758

69,493

69,898

26,871

18,813

7,211,834

7,491,469

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل
إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

19

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة
المطلوبات المتداولة

الزكاة المستحقة

26

156,843

153,086

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

23

1,007,500

650,000

إجمالي المطلوبات المتداولة

2,252,406

1,871,088

إجمالي المطلوبات

9,464,240

9,362,557

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

17,341,699

17,369,677

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

25

1,088,063

1,068,002
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تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 35
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2018م
العائدة إلى مساهمي الشركة األم

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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رأس المال

االحتياطي
النظامي

الخسائر
المتراكمة

تأثير
تخفيض
نسبة حصة
الملكية في
شركة تابعة

اإلجمالي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

الرصيد كما في  1يناير2018م

8,500,000

11,536

()502,261

()86

8,009,189

()2,069

8,007,120

صافي خسارة السنة

-

-

()135,085

-

()135,085

()2,503

()137,588

الدخل الشامل اآلخرللسنة

-

-

7,927

-

7,927

-

7,927

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()127,158

-

()127,158

()2,503

()129,661

االستحواذ على حصص غيرمسيطرة (إيضاح )4

-

-

()4,658

86

()4,572

4,572

-

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م

8,500,000

11,536

()634,077

-

7,877,459

-

7,877,459

الرصيد كما في  1يناير2017م

8,500,000

11,536

()715,183

()86

7,796,267

()11,868

7,784,399

صافي ربح السنة

-

-

240,921

-

240,921

9,903

250,824

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

()27,999

-

()27,999

()104

()28,103

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

212,922

-

212,922

9,799

222,721

الرصيد كما في  31ديسمبر2017م

8,500,000

11,536

()502,261

()86

8,009,189

()2,069

8,007,120

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 35
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

حصص غير
مسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية
ألف ريال
سعودي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2018م
إيضاح

2018م

2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
()71,588

388,862

292,991

232,584

49,835

56,408

12,443

13,069

59,653

54,889

()26,130

()31,462

دخل وديعة المرابحة

()7,737

()15,953

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()1,444

()332

10,335

5,236

مخصص عقارات التطوير

15

()1,329

3,526

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

24

15,113

13,933

332,142

720,760

(خسارة)  /ربح السنة قبل الزكاة
تعديالت لمطابقة الربح للسنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
 11و 12

إستهالك
خسارة انخفاض في القيمة

13

إطفاء
أعباء تمويلية
الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

14

تسويات رأس المال العامل
()287,812

عقارات التطوير

()201,826

()277,180

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى
ذمم مدينة طويلة األجل أخرى

()70,584

()179,346

24,059

24,059

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

()14,154

()75,343

النقد المستخدم في العمليات

()251,032

()138,132

أعباء تمويلية مدفوعة

()289,066

()293,937

زكاة مدفوعة

26

()62,243

()6,345

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

24

()3,468

()4,426

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()605,809

()442,840

األنشطة االستثمارية
صافي الحركة في ودائع مرابحة ألجل لدى بنوك
دخل وديعة المرابحة

474,110

472,890

7,929

18,276

()392,516

()412,595

12

()159,434

()88,028

13

()15,861

()8,817

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()85,772

()18,274

األنشطة التمويلية
صافي الحركة في قروض طويلة األجل

58,750

500,000

صافي الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

7,653

11,528

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
(النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

66,403

511,528

()625,178

50,414

النقد وما في حكمه في بداية السنة

18

1,227,810

1,177,396

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

18

602,632

1,227,810

شراء ممتلكات ومعدات
مبالغ متكبدة على عقارات استثمارية
شراء موجودات غيرملموسة

معامالت غيرنقدية رئيسية
المعامالت غيرالنقدية في اإليضاح  ،11واإليضاح  12واإليضاح .15

تعتبراإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 35
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل
إيرادات غيرمفوترة  -بالصافي

()32,857

()18,150
()332,932

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

مصروف منافع الموظفين ـ برنامج تملك منزل

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
يف  31ديسمبر 2018م

1.معلومات عن الشركة
شركة إعمارالمدينة االقتصادية («الشركة» أو«الشركة األم») هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب القرار
الوزاري رقم  2533بتاريخ  3رمضان 1427هـ الموافق  21سبتمبر2006م .حصلت الشركة على السجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ  8رمضان
1427هـ (الموافق  26سبتمبر2006م) .تم نقل المقرالرئي�سي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم  4602005884تاريخ  6ربيع أول 1436هـ
(الموافق  28ديسمبر2014م).
تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها ،كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما في ذلك البنى التحتية وترويج
وتسويق وبيع األرا�ضي داخل مناطق التطويرونقل ملكية  /إيجاراألرا�ضي وتطويرالمباني والوحدات السكنية وبناء منشآت نيابة عن اآلخرين .يتمثل النشاط
الرئي�سي للشركة في تطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تشمل هذه القوائم المالية الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالية:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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الفرع

رقم السجل التجاري

جدة

4030164269

الرياض

1010937549

رابغ

4602006934

كما في تاريخ التقريرالمالي ،لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإليضاح ( 4ويشارإليها فيما بعد مجتمعة بـ «المجموعة»).

2.أساس اإلعداد
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1-2

المعايير المحاسبية المطبقة

ً
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتما�شى مع عرض الفترة الحالية.

2-2

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يذكر خالف ذلك ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية.
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتما�شى مع طريقة عرض الفترة الحالية.

3-2

عملة النشاط والعرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل ً
أيضا عملة النشاط للشركة األم .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد
العملة الرئيسية ويتم قياس بنود قوائمها المالية باستخدام عملة النشاط المحددة .تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف ريال سعودي ،مالم يذكر خالف
ذلك.

3.األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي .إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن
ً
ً
جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثرفي الفترات المستقبلية.
يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادرأخرى .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل .يتم تسجيل مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات
الحالية والمستقبلية.
فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثيرجوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

األحكام
استيفاء التزامات األداء

اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة اللتزام األداء حيث يتم إثبات اإليرادات على مدى الوقت .تعتبر المجموعة أن
ً
ً
استخدام طريقة المدخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات استنادا إلى جهود المجموعة الستيفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال.
وفي سياق تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقديرتكاليف إكمال المشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي يجب إثباتها.

يجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .وعند عمل مثل هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي
ثمن متغيرفي العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات ،ووجود أي عنصرتمويلي جوهري في العقد وأي ثمن غيرنقدي في العقد.

تصنيف العقارات االستثمارية

ً
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقارمؤهال كعقار استثماري بموجب معيار المحاسبة الدولي « 40العقارات االستثمارية» .عند عمل مثل هذا الحكم،
تأخذ المجموعة باالعتبارما إذا كان العقاريحقق تدفقات نقدية بشكل كبيرومستقل عن الموجودات األخرى التي تحتفظ بها المجموعة .قررت المجموعة
أن الفندق والمباني السكنية المخدومة التي تملكها يجب أن تصنف كجزء من العقارات والمعدات أكثر من أن تكون ضمن العقارات االستثمارية بما أن
المجموعة هي التي تقوم بتشغيل هذه الموجودات.

تحويل موجودات عقارية من عقارات استثمارية إىل عقارات تطوير

ً
تقوم المجموعة ببيع موجودات عقارية ضمن دورة أعمالها العادية .عند تحديد الموجودات العقارية التي تم تصنيفها مسبقا كاستثمارات عقارية للبيع
ضمن دورة األعمال العادية ،يتم حينها تحويل الموجودات إلى عقارات للتطويربقيمتها الدفترية في التاريخ الذي تم تحديدها على أنها محتفظ بها للبيع .تدرج
ً
المتحصالت من مثل هذه الموجودات كإيرادات وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي « 15اإليرادات من العقود مع العمالء».
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تحديد أسعار المعامالت

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يجب على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو في وقت محدد من أجل تحديد
الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .قامت المجموعة بتقييم ذلك ً
بناء على اتفاقيات البيع والشراء التي أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات
ً
الصلة ،وفي حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم موجودات عقارية للعمالء ،ال تقوم المجموعة بإيجاد أصل ذي استخدام بديل للمجموعة وعادة يكون لها
ً
واستنادا إلى ذلك ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات على مدار الوقت .عندما ال يكون الحال
حق نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم اكتماله حتى تاريخه.
كذلك ،يتم إثبات اإليرادات وقت محدد.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

األحكام (تابع)
التزامات عقود اإليجار التشغيلي  -المجموعة كمؤجِّر

ُتبرم المجموعة عقود إيجار تجارية وبالتجزئة في محفظة استثماراتها العقارية .قررت المجموعة ً
بناء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات االحتفاظ بجميع
مخاطرومنافع الملكية لهذه العقارات وبالتالي احتسابها كعقود إيجارتشغيلي.

توحيد الشركة التابعة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ً
قامت المجموعة بتقييم جميع الشركات المستثمر فيها لمعرفة ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي « 10القوائم المالية
الموحدة» .قامت المجموعة بتقييم ،من بين أمور أخرى ،الحصة التي تمتلكها والترتيبات التعاقدية المطبقة وقدرتها وحدود مشاركتها في األنشطة ذات
الصلة في الشركات المستثمرفيها لتحديد ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها أم ال.

التقديرات واالفتراضات
خطط المنافع المحددة
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يتم تحديد تكلفة برامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات إكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد من االفتراضات
المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل
تسريح الموظفين من الخدمة .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه
التغيرات في هذه االفتراضات .يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقريرمالي .إن معاييرالقياس األكثرحساسية هي معدل الخصم والزيادة المستقبلية
للرواتب .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الشركات العالية الجودة .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على
معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف .يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول
ً
المحددة .قد تتغيراستقراءات جداول الوفيات على فترات استجابة للتغيرات السكانية .توجد تفاصيل أكثرحول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح .24

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ .تطبق
المنشأة نموذج قياس الخسائراالئتمانية فيما يتعلق بانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات والعقارات االستثمارية لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار
االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة احتساب
االستهالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

تكلفة إنجاز المشاريع
تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إكمال المشاريع لتحديد التكلفة العائدة على اإليرادات التي يتم إثباتها .وتتضمن هذه التقديرات ،من بين بنود أخرى ،تكلفة
اإلنشاء ،وأوامرالتغيير ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء .تتم مراجعة هذه التقديرات على فترات منتظمة .أي تغييرات الحقة في التكلفة
المقدرة لإلنجازقد تؤثرعلى نتائج الفترات الالحقة.
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شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)

التقديرات واالفتراضات (تابع)
االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات لالنخفاض في قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي .يتم اختبار الموجودات
غير المالية لتحديد االنخفاض في القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية .عندما يتم احتساب قيمة االستخدام ،تقوم
اإلدارة بتقديرالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد وتختارمعدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية.

االستمرارية

4.السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على
جميع الفترات المعروضة ،ما لم يذكرخالف ذلك.

تتكون القوائم المالية الموحدة للشركة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر 2018م .تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة
معرضة ،أو لديها حق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في
الشركة المستثمرفيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطرالمجموعة على الشركة المستثمرفيها ،فقط إذا كان لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمرفيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمرفيها)
األحقية ،أو حقوق الحصول عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفيها؛ و
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمرفيها للتأثيرعلى عوائدها
وعموما ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق
التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على
الشركة المستثمرفيها ،بما في ذلك:
الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركة المستثمرفيها؛
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من
عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة
على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم اقتناؤها أو التصرف فيه خالل السنة في القوائم
المالية الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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أساس التوحيد
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أجرت إدارة المجموعة ً
تقييما لقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة ،ولديها قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافية الستمرارأعماله في المستقبل
القريب .عالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في مقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة .وبالتالي ،يستمرإعداد القوائم المالية
الموحدة على أساس االستمرارية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

أساس التوحيد (تابع)
يعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكية الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة ،حتى
لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
ويتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعامالت حقوق ملكية .وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة
تابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو
خسارة ناتجة عن فقدان السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .ويتم إثبات أي استثمارمحتفظ به بالقيمة العادلة.
لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية تتعلق بالمشاركة بالتطوير واالستثمارات والتسويق والمبيعات/عقود اإليجار والعمليات وصيانة
العقارات وتقديم خدمات تعليم عالي وتأسيس الشركات:
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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االسم

بلد التأسيس

سنة التأسيس

نسبة المساهمة في رأس المال
(مباشرة أو غيرمباشرة)
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2018م

2017م

شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة

المملكة العربية السعودية

2010

%100

%99

شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة

المملكة العربية السعودية

2011

%100

%98

شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%98

الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%98

شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%98

شركة إعمارالمعارف المحدودة

المملكة العربية السعودية

2015

%100

%100

ً
عمال بالقرارات التي اتخذها مساهمو الكيانات المذكورة أعاله خالل العام ،استحوذت الشركة على ما تبقى من حصص في شركة تطويرالمناطق الصناعية
المحدودة والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية وشركة تطوير عقارات المدن االقتصادية
المحدودة .ال تزال اإلجراءات القانونية المتعلقة بنقل هذه األسهم قيد التنفيذ.
راجع اإليضاح  14للمعلومات المتعلقة بالشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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االستثمار يف شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (شركات زميلة ومشاريع مشتركة)

تعد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقريرالمالي للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قيمة استثماراته في شركات زميلة أو
مشروعها المشترك .تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك قد
انخفضت قيمته .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع
المشترك في الشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويدرج المبلغ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائرعن حصتها في المشروع المشترك ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الفائدة إلى الصفر ،ويتم التوقف عن إثبات
الخسائراإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بسداد بدفعات نيابة عن الشركة المستثمرفيها.

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
الموجودات

ً
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركزالمالي الموحدة كمتداولة وغيرمتداولة .يعتبراألصل متداوال عندما:
يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛
محتفظ به بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛
ً
يتوقع تحقيقه خالل اثني عشرشهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
ً
ممنوعا من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر ً
شهرا علی األقل بعد تاريخ المركزالمالي
النقد وما في حكمه ،ما لم يكن
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غيرمتداولة.

209
WWW.KAEC.NET

عند فقدان التأثيرالجوهري على الشركة الزميلة أوالسيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس أي استثمارمتبقي وتسجيله بقيمته
العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من
البيع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ً ً
الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ولكنها ليست سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو
المنشأة التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة عليها ويتم تأسيسها بموجب اتفاقية تعاقدية تستدعي الموافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية
االستراتيجية.
ً
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية .بموجب هذه الطريقة ،يتم بداية إدراج
االستثمارات في الشركة الزميلة والمحاصة بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارلتسجيل التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة
الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ .تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات
الشركة الزميلة والمشروع المشترك .ويتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.
ً
ً
ً
إضافة لذلك ،عندما يكون هناك تغيرا مدرجا مباشرة في حقوق الملكية في الشركة الزميلة أو المحاصة ،فإن المجموعة تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من
أي تغيرات ،حسب مقت�ضى الحال ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين
المجموعة والشركة الزميلة وشركة المحاصة في حدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك.
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شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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المطلوبات

تعتبرالمطلوبات متداولة عندما:
يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية؛
محتفظ به بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛
ً
من المقرر تسويته خالل اثني عشرشهرا بعد تاريخ المركزالمالي؛ أو
ال يوجد حق غيرمشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر ً
شهرا على األقل بعد فترة التقرير.
تقوم المجموعة بتبويب جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غيرمتداولة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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إثبات اإليرادات

ُ
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.
يتم إثبات اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية على
المجموعة وعندما يكون من الممكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إن وجدت.

اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات

WWW.KAEC.NET

تثبت المجموعة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيارالدولي للتقريرالمالي :15
ُ
ً
الخطوة  .1تحديد العقد (العقود) مع عميل :العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين أو أكثرتؤسس حقوقا وتعهدات وتضع المعاييرالتي يجب الوفاء بها.
الخطوة .2

تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل؛

الخطوة .3

تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها
إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

الخطوة .4

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة
إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدارالمقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة .5

إثبات اإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.

تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإليرادات بمرورالوقت ،في حال إثبات أحد المعاييرالتالية:
 1حصول العميل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة واستهالك تلك المنافع؛ و 2أداء المجموعة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت إيجاد أو تحسين األصل؛ أوَ
 3أداء المجموعة لاللتزام ال ُيكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتىتاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ،فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

إثبات اإليرادات (تابع)
اإليرادات من العقود مع العمالء من بيع العقارات (تابع)
عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها ،فإن المجموعة بذلك تقوم بإيجاد أصل ً
بناء على
العقد مقابل الثمن الذي حصلت عليه جراء األداء .وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوترللعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من مطلوبات العقد.

إيرادات إيجارية

إيرادات الخدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمة على مدى فترة زمنية عندما يمكن تقدير نتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة إنجاز الخدمة في تاريخ
التقريرالمالي .وفي حال عدم القدرة على قياس النتائج بطريقة ُيعتد بها ،فإنه يتم إدراج اإليرادات فقط في حدود إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.

إيرادات الضيافة

إيرادات المدرسة
يتم إدراج إيرادات الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل واألتعاب األخرى كدخل على أساس االستحقاق.

إيرادات ودائع المرابحة ألجل
يتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال.

تكلفة اإليرادات
تتضمن تكاليف اإليرادات تكلفة األرا�ضي وتكاليف التطوير وتكاليف الخدمات األخرى المتعلقة بها .تستند تكلفة اإليرادات إلى نسبة التكلفة المتكبدة إلى
ُ
التاريخ المتعلق بالوحدات التي بيعت إلى مجموع التكاليف التقديرية لكل مشروع .تكلفة إيرادات أعمال الضيافة والخدمات واإليرادات اإليجارية تحتسب
على أساس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات.

المصروفات
تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة والتي ال تمثل بشكل محدد ً
جزءا من تكلفة اإليرادات.
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات المبيعات والتسويق .يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء
األعباء المالية ،االستهالك ،اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية .يتم توزيع المصروفات المشتركة األخرى ما بين تكاليف
إيرادات وتكاليف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية على أساس ثابت عند اللزوم.
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تتكون اإليرادات من الفنادق من إيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة .ويتم إثبات اإليرادات بعد الخصومات على
أساس االستحقاق عند تقديم تلك الخدمات.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يتم إثبات إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .یتم إضافة التكاليف المباشرة األولية المتحملة
أو الحوافز في التفاوض ويعتبر ترتيب عقد إيجار تشغيلي ً
جزءا ال يتجزأ من القیمة الدفتریة لعقد اإليجار ويتم إثباتها علی أساس القسط الثابت علی مدى
فترة اإلیجار.
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الزكاة

ً
تحتسب الزكاة للمجموعة وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة والزكاة التي تتعلق بملكية
المجموعة في الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم احتساب أي مبالغ إضافية،
إن وجدت ،والتي قد تصبح مستحقة ،عند االنتهاء من الربط في نفس السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

ضريبة االستقطاع

ً
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غيرمقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب وفقا لألنظمة الضريبية المعمول بها
في المملكة العربية السعودية .يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية كمطلوبات.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ضريبة القيمة المضافة

تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة («ضريبة القيمة المضافة») لألعمال العقارية وغيرها من الخدمات باستثناء التوريدات المعفاة ً
وفقا ألنظمة
ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة العربية السعودية .يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خالل تطبيق معدل الضريبة المطبق على
ً
ناقصا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات («ضريبة القيمة المضافة المحسوبة»).
قيمة التوريد («ضريبة القيمة المضافة المخصومة»)
تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات والمشتريات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخرالموحدة .ومع ذلك ،تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة المحسوبة المتعلقة بالتوريدات المعفاة إلى تكلفة المشتريات ،في حين تتم المطالبة بضريبة
القيمة المضافة المحسوبة على التوريدات المختلطة باستخدام معادلة السعراالفترا�ضي.

WWW.KAEC.NET

العمالت األجنبية

ً
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا لمنشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف الفوري للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تصبح فيه
المعاملة مؤهلة لالعتراف .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعارالصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير
المالي .تدرج جميع الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية وال يتم
ً
تعديلها الحقا .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غيرالنقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتما�شى مع االعتراف بالربح أو
الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند.

ممتلكات ومعدات
اإلثبات والقياس
تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائرانخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشمل مثل هذه التكاليف تكاليف
االقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل في حال استيفاء معاييراإلثبات.
عندما تكون األجزاء الهامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمارإنتاجية مختلفة بشكل جوهري فإنها تحتسب كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) للعقارات
والمعدات.
يتم تحديد أرباح وخسائراستبعاد بند من العقارات والمعدات عن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للعقارات والمعدات ويتم االعتراف
بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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ممتلكات ومعدات (تابع)
اإلثبات والقياس (تابع)
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء كبير من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل .عندما يتطلب
األمراستبدال قطع هامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية ،تقوم المجموعة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع أعمارإنتاجية محددة
ً
ويتم استهالكها وفقا لذلك .وبالمثل ،عند القيام بفحص رئي�سي ،يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معايير
اإلدراج .يتم إثبات تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة حال تكبدها.

استهالك
يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة لالستهالك ،وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية .وال يتم
استهالك األرا�ضي.
يتم حساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعماراإلنتاجية التقديرية للموجودات ذات الصلة.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
يتم إثبات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائرانخفاض في القيمة .عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد له ،يتم
تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم المحاسبة عنها ً
وفقا لسياسات المجموعة.

عقود اإليجار
إن تحديد ما إذا كان الترتيب يعتبر ،أويتضمن ،عقد إيجاريعتمد على جوهرهذا الترتيب في تاريخ بدء عقد اإليجار .يمثل الترتيب ،أويحتوي على ،عقد اإليجار
إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل معين (أو أصول) وينقل الترتيب حق استخدام األصل (أو األصول) ،حتى لو كان هذا األصل (أو تلك األصول)
غيرمحددة بشكل صريح في أي ترتيب.

المجموعة كمستأ ِجر
يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء كإيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي .يتم تصنيف عقد اإليجار الذي ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمزايا
المتعلقة بالملكية إلى المجموعة كإيجارتمويلي .عقد اإليجارالتشغيلي هوعقد إيجارباإلضافة إلى عقد اإليجارالتمويلي .بشكل عام ،فإن جميع عقود اإليجار
التي تبرمها المجموعة هي عقود إيجارتشغيلي وال يتم االعتراف بالموجودات المؤجرة في قائمة المركزالمالي الموحدة للمجموعة.
يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروف تشغيلي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على أساس
القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
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يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية بصفة دورية وتعديلها إذا لزم األمر.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .يتم
إثبات أي أرباح أو خسائرناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
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عقود اإليجار (تابع)
المجموعة كمؤجِّر
يتم تصنيف عقود اإليجارالتي ال يتم من خاللها تحويل جميع مخاطرومنافع الملكية بشكل جوهري من المجموعة كعقود إيجارتشغيلي.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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تبرم المجموعة عقود إيجارفي محفظة استثماراتها العقارية .قررت المجموعةً ،
بناء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات ،أن تحتفظ بجميع مخاطرومنافع
الملكية الجوهرية لهذه العقارات ،وبالتالي يتم احتسابها كعقود إيجارتشغيلي .ويتم إثبات إيرادات عقود اإليجارفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
ً
اآلخر الموحدة وفقا لبنود عقود اإليجار على فترة العقد على أساس منظم باعتبار أن هذه الطريقة تمثل نموذج الوقت الذي يتم من خالله االستفادة من
المنافع من الموجودات المؤجرة.
ً
تدير المجموعة «برنامج تملك منزل للموظف» والذي يتم تصنيفه كعقد إيجار تمويلي .وفقا للبرنامج ،تقوم المجموعة ببيع وحدات تم إنشاؤها للموظفين
من خالل اتفاقيات إيجارتمويلي بدون فائدة على مدى عشرين سنة .بشكل عام ،يحق للموظف أن يستمرفي االنتفاع من هذا البرنامج حتى بعد سن التقاعد
أو عند االستقالة أو عند إنهاء خدماته من المجموعة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار كذمم مدينة بموجب برنامج تملك منزل للموظف .يتم
ُ
تسجيل الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات فائدة غير مكتسبة وتدرج مع التأثير المقابل في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخرالموحدة كمصروف منافع للموظفين .يتم إدراج إيرادات الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة على مدى
مدة عقد اإليجارباستخدام سعرالفائدة الفعال .في حال إلغاء عقد تملك منزل للموظف من قبل الموظف ،فيتم حجزالمبلغ المدفوع من الموظف بموجب
البرنامج ويتم إدراجه في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
يتم إثبات حوافز عقود اإليجار أو أي رفع لإليجارات في عقود اإليجار كجزء ال يتجزأ من مجموع التزام الذمم المدينة من عقد اإليجار ويتم احتسابها على
أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد .يتم إثبات اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها.
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تكاليف االقتراض
تتكون تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة
ً
مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد
له وبعد ذلك ّ
تحمل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .وفي حال القروض المحددة ،فإن جميع هذه التكاليف
ً
العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء
من تكلفة األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.
يتم خصم إيرادات االستثمارالمكتسبة من االستثمارالمؤقت لقروض محددة بانتظارإنفاقها على األصول المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

العقارات االستثمارية

ً
العقارات االستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتساب إيرادات إيجار أو تنمية رأس المال أو كالهما معا إضافة إلى تلك التي يتم اقتناؤها
الستعماالت مستقبلية غيرمحددة كعقارات استثمارية لكن ليس بغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية واستعماالت في مجال إنتاج أو توريد البضائع أو
الخدمات ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة ـ إن وجدت .يتم استهالك
العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى العمراإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة .ال يتم استهالك األرض واألعمال الرأسمالية تحت
التنفيذ.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

العقارات االستثمارية (تابع)
يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو عند سحبها بشكل دائم من االستخدام وال يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي تم
بها االستبعاد.
يتم تحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات تطوير فقط عند وجود تغير في االستخدام َ
مثبت من خالل الشروع في التطوير للبيع .وتتم هذه التحويالت
بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل .يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة احتساب االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك
متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

قياس القيمة العادلة

في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو
في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.

إن قياس القيمة العادلة لألصل غيرالمالي يأخذ في االعتبارقدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل
استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخرفي السوق يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوفربھا بيانات كافية لقياس القیمة العادلة ،وتثبت استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غيرالقابلة للمالحظة.

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ً
بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة متراكمة .ال تتم رسملة الموجودات غيرالملموسة المولدة داخليا ويتم إظهارالمصروفات ذات
العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة في الفترة التي يتم تكبدها.
يتم تقييم األعمال اإلنتاجية للموجودات غيرالملموسة ً
سواء كان لها أعمارإنتاجية محددة أو غيرمحددة.
ً
ً
إضافيا في قيمتها حيثما
انخفاضا
يتم إطفاء الموجودات غيرالملموسة ذات األعمارالمحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك
توافرمؤشرعلى احتمالية تعرضها لالنخفاض في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غيرالملموس ذي العمراإلنتاجي المحدد على األقل
في نهاية كل فترة تقريرمالي .يتم األخذ في االعتبارالتغيرات في العمراإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل من
أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يتالءم ،ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية.
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يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة في السوق حال تسعيراألصل أو االلتزام ،على افتراض أن
هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبرمنفعة اقتصادية لها.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيمة العادلة للموجودات غيرالمالية مثل العقارات االستثمارية كجزء من قوائمها المالية .القيمة العادلة هي السعرالذي
يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة
العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات تحدث إما:
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موجودات غير ملموسة (تابع)
يتم إدراج مصاريف اإلطفاء على الموجودات غيرالملموسة ذات األعماراإلنتاجية المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة ضمن
فئة المصروفات بما يتالءم مع وظيفية هذه الموجودات غيرالملموسة.
ً
ويتم سنويا تقييم العمراإلنتاجي غيرالمحدد لتحديد ما إذا كان العمراإلنتاجي غيرالمحدد غيرالمحدد ال يزال ساري .وإذا لم يكن الوضع كذلك ،يتم إجراء
التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي .يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير
الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند
استبعاد األصل.

االنخفاض يف قيمة الموجودات غير المالية
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات .في حالة وجود أي دليل ،أو عند طلب اختبار
االنخفاض في القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقديرقيمة األصل القابلة لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد للموجودات هو القيمة العادلة لألصل
ً
ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام ،أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ألصل واحد من الموجودات ـ ما لم
أو للوحدة المولدة للنقد
ً
يكن األصل مولدا لتدفقات نقدية إلى داخل المجموع مستقلة بشكل كبيرعن التدفقات النقدية من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات.
عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة محققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر منخفض في القيمة ويتم خفضه إلى قيمته القابلة
لالسترداد .عند تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم بما يعكس
ً
التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية .وفي حال
عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج التقييم المناسب.
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يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها .وفي
حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في
ً
ً
القيمة المسجلة مسبقا إذا كان هناك تغيرا في الفرضيات التي استخدمت في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في القيمة.
ً
ويكون عكس القيد محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح
االستهالك ـ مع عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخرالموحدة.
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يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لمعرفة االنخفاض في القيمة السنوي على مستوى الوحدة المحققة للنقد ،كما هو
مالئم ،وعندما تشيرالظروف إلى احتمالية أن تكون القيمة الدفترية قد تعرضت للهبوط.

عقارات التطوير

ُ
تصنف العقارات التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء والتطويرلغرض البيع كعقارات تطويروتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها،
أيهما أقل .تتضمن تكلفة عقارات التطويربشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات والنفقات األخرى المتعلقة بتجهيزالعقارات للبيع .يمثل صافي القيمة القابلة
ً
للتحقق سعرالبيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا التكاليف التقديرية للتكملة ومصروفات البيع.
تقوم اإلدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطويرعلى أساس سنوي.
تعمل دورة تشغيل العقارات التطويرية على أساس أن غالبية العقارات التطويرية من المتوقع أن يتم تحققها بعد فترة ً 12
شهرا من تاريخ التقرير .في تاريخ
كل تقرير ،تقوم اإلدارة بتصنيف العقارات التطويرية كموجودات متداولة أو غيرمتداولة ً
بناء على التاريخ المتوقع لتحققها.
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األدوات المالية
اإلثبات األولي  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية

ً
يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركزالمالي عندما وفقط عندما تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
الموجودات المالية

القياس األولي

التصنيف والقياس االلحق

 .بتلك الموجودات التي يجب قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .إن الموجودات المالية للمجموعة التي
تقاس بالتكلفة المطفأة هي الفئة األنسب إلى المجموعة.
لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشروط التالية:
 .أاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أ تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 .بأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية وذمم الموظفين لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.
ً
ً
بعد القياس األولي ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصا االنخفاض في القيمة (إن
ً
ً
وجدت) .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبارأي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبرجزءا أساسيا من طريقة
معدل الفائدة الفعال .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة ّ
الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم إثبات
الخسائرالناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
ً
 .أتلك الموجودات التي يجب قياسها الحقا بالقيمة العادلة (إما من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة أو من خالل قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة)؛ و

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ً
ً
ً
عند القياس األولي ،باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة .في حالة
وجود أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تتم إضافة تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي إلى القيمة
العادلة لألصل المالي ذي الصلة .يتم إدراج تكاليف معاملة الموجودات المالية المحملة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة ،إن وجدت.
ً
ً
ً
ً
ً
يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصرا تمويليا جوهريا أو التي تستحق في أقل من  12شهرا بسعرالمعاملة وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي
رقم (.)15
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شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

األدوات المالية (تابع)
الموجودات المالية (تابع)
إعادة التصنيف

عندما ،وفقط عندما ،تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة
ً
بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
إلغاء االعتراف

يتم بشكل رئي�سي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو حسب مقت�ضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعاده
من قائمة المركزالمالي الموحدة للمجموعة) عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقريرمالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أومجموعة من الموجودات المالية .يظهر
ً
انخفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر إذا كان لإلدراج األولي لألصل تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من األصل المالي أو مجموعة من
الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بصورة ُيعتد بها.
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يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية .ليس
ً
ً
بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانية .وبدال من ذلك ،تقوم المنشأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ،عادة
باحتساب الخسائراالئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ التقريرالمالي.
ً
يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ)  12شهرا من الخسائر المتوقعة ،أو (ب) خسائر متوقعة للعمر الكلي .في
ً
حال عدم زيادة المخاطراالئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري في البداية ،يتم تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة  12شهرا .وفي حاالت أخرى،
ً
ً
ً
يجب عمل مخصص للخسائر االئتمانية للعمر الكلي .بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتم استخدام طريقة مبسطة
ً
بحيث ال توجد حاجة لعمل تقييم للزيادة في المخاطراالئتمانية في كل تاريخ تقريرمالي .بدال من ذلك ،يمكن أن تختارالمنشأة تكوين مخصص مقابل الخسائر
المتوقعة ً
بناء على الخسائرالمتوقعة للعمرالكلي .اختارت المجموعة االستفادة من خيارالخسائراالئتمانية المتوقعة للعمرالكلي .بالنسبة للذمم المدينة
ً
ً
ً
التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتوجب على المنشأة استخدام الخسائراالئتمانية المتوقعة على للعمرالكلي.
ً
يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة .تستمر إيرادات العموالت في االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية
المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة .يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض ـ عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد
المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة .وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديري بسبب
ً
حدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا من خالل تعديل حساب المخصص .إذا تم
عكس قيد شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيد االسترداد إلى إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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األدوات المالية (تابع)
مطلوبات مالية
القياس األولي

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األولى كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
وكقروض وسلف وذمم دائنة ـ حسب مقت�ضى الحال.
يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة العائدة
إلى المعاملة .تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض ألجل.
التصنيف والقياس االلحق

 .أالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
 .بالمطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غيرمؤهل لالستبعاد أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة.
 .تعقود ضمان مالي.
 .ثالتزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من سعرالعمولة في السوق.

إعادة التصنيف

ال يمكن للمجموعة إعادة تصنيف أي مطلوبات مالية.
إلغاء اإلثبات

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
ً
المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد
لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم إثبات الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة.
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 .جالثمن المحتمل المثبت من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي  .3يتم قياس هذا الثمن
ً
المحتمل الحقا بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
ً
ً
يتم قياس جميع المطلوبات المالية للمجموعة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلية ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق .تدرج األرباح والخسائر
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
ً
ً
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا أساسيا من طريقة معدل
الفائدة الفعال .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يجب على المنشأة تصنيف جميع المطلوبات المالية كما تم قياسها في وقت الحق بالقيمة المطفأة ،فيما عدا:
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شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

األدوات المالية (تابع)
مقاصة األدوات المالية
ً
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركزالمالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ
المدرجة وتوفرالنية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

نقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ـ إن وجدت ،تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة
أشهرأو أقل والخاضعة لمخاطرضئيلة في التغيرات في القيمة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ودائع مرابحة ألجل لدى بنوك
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثرمن ثالثة أشهروأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع.

مخصصات
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ُ
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) نا�شئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ُيطلب من المجموعة سداد هذا
االلتزام من خالل تدفقات نقدية للموارد إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع
المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد
ً
ً
مؤكدا فعليا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة بعد خصم أي سداد.
ً
إذا كان تأثيرالقيمة الزمنية للمال جوهريا ،يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الذي يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطرالمتعلقة بالمطلوبات .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرورالوقت كتكلفة
تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
ُ
ً
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقريرمالي وتعدل لتعكس أفضل تقديرحالي .إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية
لسداد االلتزام ،فانه يتم عكس المخصص.

منافع الموظفين
منافع موظفين قصيرة األجل
يتم احتساب منافع الموظفين القصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني
حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقديرااللتزام بشكل موثوق.

خطط المنافع المحددة
يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقديرمبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترات الحالية
ً
والسابقة وخصم ذلك المبلغ .يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا من قبل خبيرإكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

منافع الموظفين (تابع)
خطط المنافع المحددة (تابع)
يتم إثبات إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة ،الذي يتكون من األرباح والخسائراإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخرمباشرة .يتم احتساب
صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .يتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى
المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة.
عندما تتغير منافع خطة ما أو يتم تقليص الخطة ،يتم إثبات التغيير الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربح أو الخسارة ذات الصلة
بخدمة سابقة أو يتم إثبات الربح أو الخسارة المقلص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة مباشرة.

التقارير القطاعية
قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:
 1يشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق له إيرادات ويتحمل بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعملياتمع العناصراألخرى للمجموعة؛

 3التي تتوفرلها المعلومات المالية بشكل مستقل.لمزيد من التفاصيل عن قطاعات األعمال ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .29
يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطروعوائد تختلف عن قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية
أخرى .وحيث أن المجموعة تزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية فقط فلم يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة.
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 2يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمرمن قبل الرئيس المسئول عن صنع القرارالتشغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييماألداء؛ و

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

بخصوص االلتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،فإن عملية التقييم االكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية
السعودية وكذلك سياسة المجموعة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

5.المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد
يسري عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر ،إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر
للمعاييرالجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
من بين تلك المعاييرالتي لم تصبح سارية المفعول بعد ،من المتوقع أن يكون المعيارالدولي للتقريرالمالي ً 16
تأثيرا على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
في فترة التطبيق المبدئي.
)

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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أالمعيار الدولي للتقرير المالي  - 16عقود اإليجار

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي  16في  1يناير 2016م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي « - 17عقود اإليجار» ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي للمعيار « 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار» ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار « 15عقود اإليجار التشغيلي -
الحوافز» ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية « 27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار» .يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي
 16مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج مركز مالي
واحد مماثل لنموذج المحاسبة على عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17يتضمن المعيار إعفاءين إلثبات المستأجرين  -عقود
إيجار «الموجودات منخفضة القيمة» وعقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار لمدة ً 12
شهرا أو أقل) .في تاريخ بدء عقد اإليجار ،سيقوم المستأجر
بإثبات التزام لدفع دفعات اإليجار (أي ،مطلوبات اإليجار) واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األسا�سي خالل مدة عقد اإليجار (أي أصل حق
االستخدام) .سيتعين على المستأجرين أن يقوموا بشكل منفصل بإثبات مصروفات الفوائد على مطلوبات عقد اإليجار ومصروفات االستهالك على أصول
حق االستخدام.
كما سيتعين على المستأجرين ً
أيضا إعادة تقييم مطلوبات عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة (على سبيل المثال ،تغيير في مدة عقد اإليجار ،تغيير في
مدفوعات اإليجارالمستقبلية الناتجة عن تغييرفي مؤشرأو سعريستخدم لتحديد تلك المدفوعات) .سيقوم المستأجربشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس
مطلوبات عقد اإليجاركتعديل ألصول حق االستخدام.
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ّ
لم تتغير طريقة محاسبة
المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16بشكل جوهري عن طريقة المحاسبة الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي
ِ
ّ
المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجارباستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال في معيارالمحاسبة الدولي  17والتمييزبين نوعين من
 .17سيستمر ِ
عقود اإليجار :عقود اإليجارالتشغيلي والتمويلي.
ً
اعتبارا من أو بعد  1يناير2019م ،من المستأجرين والمؤجرين تقديم
يتطلب المعيارالدولي للتقريرالمالي  ،16والذي يعتبرساري المفعول للفترات السنوية
ً
إفصاحات أكثرشموال من معيارالمحاسبة الدولي .17
التحول إىل المعيار الدولي للتقرير المالي 16
ً
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16مبدئيا في  1يناير 2019م باستخدام منهج األثر الرجعي المعدل .لذلك ،سيتم إثبات التأثير
التراكمي العتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  16كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في  1يناير 2019م ،بدون إعادة عرض معلومات
المقارنة.
ً
تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثيرتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي  16على قوائمها المالية الموحدة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تابع)

	.5

) بالتحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2015م – 2017م)

المعيار الدولي للتقرير المالي « 3تجميع األعمال»  -تقوم الشركة بإعادة تقييم حصتها المحتفظ بها ً
سابق في عملية مشتركة عندما تحقق الشركة

السيطرة على األعمال.
ً
المعيارالدولي للتقريرالمالي « 11الترتيبات المشتركة»  -ال تقوم الشركة بإعادة تقييم الفائدة المحتفظ بها سابقا في عملية مشتركة عندما تحقق


الشركة السيطرة على األعمال.

معيارالمحاسبة الدولي « 12ضرائب الدخل  -تقوم الشركة باحتساب تبعات ضريبة الدخل لمدفوعات توزيعات األرباح بالطريقة نفسها.
ً
معيار المحاسبة الدولي « 23تكاليف االقتراض»  -تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم الحصول عليها أصال لتطوير أصل ما
ً
جاهزا لالستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل من أجله.
عندما يكون األصل
ً
من غيرالمتوقع أن يكون للتحسينات السنوية على المعاييرالدولية للتقريرالمالي ً
جوهريا على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تأثيرا

تفسيرلجنة تفسيرات المعاييرالدولية للتقريرالمالي  -عدم التأكد حول معالجة التعامالت الضريبية.
ً
خصائص المدفوعات مقدما مع التعويض السالب (تعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي )9
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيارالمحاسبة الدولي )28

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

) جتعديالت أخرى

ً
المعاييرالجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد ،ومن غيرالمتوقع أن يكون لها تأثيرا جوهريا على القوائم المالية للشركة.

تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية (تعديالت على معيارالمحاسبة الدولي .)19
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التعديالت على مراجع إطارالمفاهيم في المعاييرالدولية للتقريرالمالي.
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المعيارالدولي للتقريرالمالي « - 17عقود التأمين»
المعيارالدولي للتقريرالمالي  - 3تعريف األعمال
معيارالمحاسبة الدولي  1ومعيارالمحاسبة الدولي  - 8التعديالت فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

6.اإليرادات وتكلفة اإليرادات
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

إيرادات
بيع عقارات

757,412

1,215,665

أخرى

250,822

222,311

1,008,234

1,437,976

تكلفة اإليرادات

()669,827

()621,933

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

أخرى

()399,503

()337,115

 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

تكاليف موظفين

25,432

24,853

224

مصروفات تسجيل وطرح عالمات تجارية

28,652

17,924
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تكلفة العقارات (إيضاح )15

()270,324

()284,818

عالقات عامة

7,149

3,036

دعاية وإعالن

6,928

4,698

أخرى

13,581

6,540

81,742

57,051

7.مصروفات بيع وتسويق

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

8.مصروفات عمومية وإدارية

تكاليف موظفين

173,606

162,855

أتعاب مهنية

34,837

36,853

مصروفات اتصاالت ومكاتب

20,032

15,666

المرافق وخدمات إدارة المدينة

12,618

5,425

إيجار

6,187

6,081

إصالحات وصيانة

4,677

3,012

أخرى

11,627

13,777

263,584

243,669

9.الدخل اآلخر
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

تعويض مصروفات (انظراإليضاح (أ) أدناه)

51,040

54,469

إطفاء فائدة غيرمكتسبة (انظرإيضاح (ب) أدناه)

30,807

35,376

225

عكس قيد مبالغ مستحقة الدفع انتفى الغرض منها

24,342

7,926

أرباح من استبعاد عقارات استثمارية (انظرإيضاح (ج) أدناه)

84,114

-

أخرى

19,606

5,087
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ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

209,909

102,858

 .أأبرمت المجموعة اتفاقية («االتفاقية») مع طرفين خارجيين لتطويروتمويل وتشغيل معهد أكاديمي تعليمي في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ً
وفقا لشروط االتفاقية ،فإن صافي خسارة التشغيل للدورة الحياتية للمعهد يجب تمويلها من قبل أحد طرفي االتفاقية وبحدود مبلغ  58.5مليون
دوالر أمريكي .ونتيجة لذلك ،تم سداد صافي الخسارة التشغيلية للمعهد المذكور والبالغة  51مليون ريال سعودي (2017م 54.46 :مليون ريال
ً
سعودي) متكبدة خالل السنة والمحاسبة على الخسارة كإيرادات أخرى وفقا لذلك.
 .ببلغ عكس قيد دخل الفائدة على عنصرالتمويل الجوهري مبلغ  30.8مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2017م 35.3 :مليون ريال سعودي).
 .جخالل السنة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات استثمارية بربح بلغ  84مليون ريال سعودي.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 (10.خسارة)  /ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.
يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم للشركة األم (بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل)
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع
األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية .وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم قابلة للتحويل فإن الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية
ً
المخفضة للسهم .عالوة على ذلك ،لم يتم عرض احتساب ربحية منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة خالل السنة.
يتم احتساب (خسارة)  /ربحية السهم كما يلي:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(الخسارة)  /الربح لحملة األسهم العادية في الشركة األم

()135,085

240,921

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باآلالف)

850,000

850,000

(خسارة)  /ربحية السهم (ريال سعودي) – األساسية والمخفضة

()0.16

0.28
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 11.الممتلكات والمعدات
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:
مباني

 50- 20سنة

تحسينات على مباني مستأجرة

 10 – 2سنوات

معدات وماكينات ثقيلة

 10- 5سنوات

أثاث وتركيبات

 4سنوات

معدات مكتبية

 3سنوات

سيارات

 4سنوات

موجودات بنية تحتية

 30- 10سنة

التكلفة:

إضافات

-

481

17,554

5,112

4,022

9,338

187

1,329

618,121

656,144

تحويالت

-

170,858

-

7,831

37,451

10,509

4,449

698,680

()929,778

-

المحول من
عقارات استثمارية
(إيضاح )12

-

-

-

-

-

-

-

-

17,051

17,051

االنخفاض في
القيمة (إيضاح (ه)
أدناه)

-

-

-

-

-

-

-

-

()7,909

()7,909

في نهاية السنة

135,283

1,137,566

146,723

63,203

135,342

79,432

14,919

3,030,558

1,759,335

6,502,361

استهالك:
في بداية السنة

-

203,026

38,899

25,520

60,785

41,112

6,690

369,610

-

745,642

المحمل للسنة

-

39,692

17,958

7,952

30,692

17,706

3,549

121,419

-

238,968

في نهاية السنة

-

242,718

56,857

33,472

91,477

58,818

10,239

491,029

-

984,610

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر
2018م

135,283

894,848

89,866

29,731

43,865

20,614

4,680

2,539,529

1,759,335

5,517,751
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في بداية السنة

135,283

966,227

129,169

50,260

93,869

59,585

10,283

2,330,549

2,061,850

5,837,075
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أرا�ضي
مملوكة
ألف ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على مباني
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
وماكينات
ثقيلة
ألف ريال
سعودي

أثاث
وتركيبات
ألف ريال
سعودي

معدات
مكتبية
ألف ريال
سعودي

سيارات
ألف ريال
سعودي

موجودات
بنية تحتية
ألف ريال
سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2018م
ألف ريال
سعودي

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م
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الممتلكات والمعدات (تابع)
أرا�ضي
مملوكة
ألف ريال
سعودي

مباني
ألف ريال
سعودي

تحسينات
على مباني
مستأجرة
ألف ريال
سعودي

معدات
وماكينات
ثقيلة
ألف ريال
سعودي

معدات
مكتبية
ألف ريال
سعودي

أثاث
وتركيبات
ألف ريال
سعودي

سيارات
ألف ريال
سعودي

أعمال
رأسمالية
تحت
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

موجودات
بنية تحتية
ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2017م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:
في بداية السنة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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817,990

113,586

39,118

86,858

51,145

9,337

2,089,962

1,890,359

5,231,460

133,105

إضافات

-

1,711

15,583

11,142

7,011

8,440

946

2,036

605,141

652,010

تحويالت

-

146,526

-

-

-

-

-

238,551

()385,077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()48,573

()48,573

2,330,549

2,061,850

5,837,075

المحول من
عقارات استثمارية
(إيضاح )12
االنخفاض في
القيمة (إيضاح (ه)
أدناه)

2,178

135,283

في نهاية السنة

966,227

129,169

50,260

93,869

59,585

10,283

2,178

استهالك:

WWW.KAEC.NET

في بداية السنة

-

164,297

29,299

19,618

45,090

34,613

4,877

270,628

-

568,422

المحمل للسنة

-

38,729

9,600

5,902

15,695

6,499

1,813

98,982

-

177,220

في نهاية السنة

-

203,026

38,899

25,520

60,785

41,112

6,690

369,610

-

745,642

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر
2017م

135,283

763,201

90,270

24,740

33,084

18,473

3,593

1,960,939

2,061,850

5,091,433

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

الممتلكات والمعدات (تابع)
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 .أتم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

تكلفة اإليرادات

52,454

24,852

أخرى

186,514

152,368

238,968

177,220

 .بتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أسا�سي تكاليف إنشاء تتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
 .جتتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ  198مليون ريال سعودي (2017م 122 :مليون ريال سعودي).
 .هخالل السنة سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  7.9مليون ريال سعودي (2017م 48 :مليون ريال سعودي) مقابل مشاريع لم
يتم يعد لها أي نشاط.
 .وممتلكات ومعدات بلغ مجموع قيمتها الدفترية  185.5مليون ريال سعودي (2017م 140 :مليون ريال سعودي) تم استهالكها بالكامل ولكن ال تزال
تعمل.
 .زكما في  31ديسمبر2018م ،تم تسجيل مبلغ  108.8مليون ريال سعودي (2017م 119.8 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض إلنشاء ممتلكات
ومعدات.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .دتبلغ قيمة األرا�ضي المملوكة  135مليون ريال سعودي (2017م 135 :مليون ريال سعودي) ،تتعلق بشكل رئي�سي بموجودات البنية التحتية.
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 12.العقارات االستثمارية
فيما يلي األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتساب االستهالك:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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مباني

 30- 20سنة

تحسينات على مباني مستأجرة

 2سنوات

 30- 10سنة

موجودات بنية تحتية

األرض

مباني

تحسينات
على مباني
مستأجرة

موجودات
بنية تحتية

أعمال
رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي
2018م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

التكلفة:

WWW.KAEC.NET

في بداية السنة

2,857,646

1,032,797

945

435,530

926,285

5,253,203

إضافات

-

-

-

-

159,434

159,434

تحويالت

-

-

-

2,753

()2,753

-

استبعادات

()2,861

()7,668

-

()2,753

-

()13,282

المحول إلى عقارات تطوير(إيضاح )15

()29,577

-

-

-

-

()29,577

محول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )11

-

-

-

-

()17,051

()17,051

في نهاية السنة

2,825,208

1,025,129

945

435,530

1,065,915

5,352,727

استهالك:
في بداية السنة

-

101,249

945

65,570

-

167,764

المحمل للسنة

-

36,776

-

17,247

-

54,023

استبعادات

-

()1,208

-

-

-

()1,208

في نهاية السنة

-

136,817

945

82,817

-

220,579

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2018م

2,825,208

888,312

-

352,713

1,065,915

5,132,148

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م
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العقارات االستثمارية (تابع)
األرض

مباني

تحسينات
على مباني
مستأجرة

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

أعمال
موجودات بنية
رأسمالية تحت
تحتية
التنفيذ
ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

اإلجمالي
2017م
ألف ريال
سعودي

التكلفة:

إضافات

-

-

-

-

88,028

88,028

تحويالت

-

210,462

-

-

()210,462

-

المحول إلى عقارات تطوير(إيضاح )15

()2,268

-

-

-

-

()2,268

محول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )11

()2,178

-

-

-

-

()2,178

في نهاية السنة

2,857,646

1,032,797

945

435,530

926,285

5,253,203

استهالك:
في بداية السنة

-

66,067

945

45,388

-

112,400

المحمل للسنة

-

35,182

-

20,182

-

55,364

في نهاية السنة

-

101,249

945

65,570

-

167,764

في  31ديسمبر2017م

2,857,646

931,548

-

369,960

926,285

5,085,439
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صافي القيمة الدفترية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

في بداية السنة

2,862,092

822,335

945

435,530

1,048,719

5,169,621

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

العقارات االستثمارية (تابع)

	.12

ً
ً
ً
 .أتم تخصيص أرا�ضي فضاء مساحتها  168مليون مترا مربعا تقريبا لعملية التطوير الرئيسية لمدينة الملك عبد الله االقتصادية .تشمل هذه
ً
ً
ً
ً
األرا�ضي أرضا مساحتها  37مليون مترا مربعا تقريبا قدمها أحد المساهمين كجزء من مساهمته في رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق عليه مقداره
 1.700مليون ريال سعودي مقابل أسهم بنفس القيمة في الشركة (اإليضاح  .)20إن التوزيع المحدد لألرض الفضاء التي سيتم استخدامها
لمختلف المشاريع والتي قد تكون للبيع أو لإليجارلم يكتمل بعد .لذا فقد تم تصنيف األرض الفضاء والتكاليف المتعلقة بها بمبلغ  2.825مليون
ريال سعودي (2017م 2,858 :مليون ريال سعودي) كعقاراستثماري .لم يحتسب استهالك حيث أن العقاراالستثماري يتكون من أرا�ضي مملوكة
ً
ً
ً
فقط .تشمل األرا�ضي الفضاء  24.7مليون مترا مربعا مرهونا لصالح وزارة المالية مقابل قرض طويل األجل بمبلغ  5.000مليون ريال سعودي
(اإليضاح ( 23أ)) .إن القروض التي تم الحصول عليها من البنوك التجارية مضمونة مقابل أرا�ضي فضاء تابعة لمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ومع ذلك ،فإن اإلجراءات القانونية المتعلقة بضمان تلك القروض اإلضافية قيد التنفيذ (اإليضاح ( 23ب)) .وقد تم تخصيص أرض فضاء
ً
ً
مساحتها  13.34مليون مترا مربعا لتأجيرها لعمالء صناعيين.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .بتم التوصل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م على أساس عملية التقييم التي قامت بها شركة
َ
فاليوستارت (خبير التثمين العقاري) ،وهو مق ِّيم مستقل غير مرتبط بالمجموعة .شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة السعودية
ّ
ّ
ّ
للمقيمين المعتمدين («تقييم») وهي معتمدة أيضا من المعهد الملكي
للمقيمين المعتمدين .تمتلك شركة فاليوستارت المؤهالت المناسبة
ِ
ِ
والخبرة المطلوبة في تقييم لألرا�ضي والممتلكات ذات الصلة.
لتحديد القيمة العادلة لألرض التي لم يتحدد استعمالها المستقبلي من خالل قيام خبيرالتثمين العقاري بتطبيق أسلوب تقييم األرا�ضي السكنية
الناهضة بحساب السعر األق�صى التي يمكن أن يدفعه مطور أو مستثمر افترا�ضي مقابل األرض لتحقيق أدنى معدل عائد مقبول على االستثمار
ً
بناء على أعلى سعر وأفضل استغالل لألرض بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية .بالنسبة للممتلكات األخرى ،تم تحديد القيمة العادلة على
أساس أسلوب التنافس السائد في السوق والذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة وطريقة الرسملة لصافي الدخل .وبالنسبة
لطريقة صافي الدخل ،يتم تقييم إيجارات السوق لجميع الوحدات العقارية المتاحة للتأجيربالرجوع إلى اإليجارات المحققة من الوحدات المتاحة
للتأجيروغيرها من العقارات ذات المزايا المشابهة في المناطق التي تحيط بها .ويتم اعتماد معدل الرسملة بالرجوع إلى معدالت العائد التي يرصدها
ّ
ّ
المقيمون للعقارات المماثلة في المنطقة ويتم تعديلها ً
بناء على خبرة
المقيمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات الصلة .وعند تقدير القيمة
ِ
ِ
العادلة للعقارات ،فإن االستعمال األعلى واألفضل للعقارات يعتبراالستعمال الحالي.
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تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للعقارات االستثمارية بواسطة طرق التقييم:
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

2018م

-

47.738.807

-

47.738.807

2017م

-

53,972,099

-

53,972,099

إن أي حركة هامة في االفتراضات المستخدمة في التقييم العادل للعقارات االستثمارية ،مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإليجار وما إلى ذلك ،سوف ينتج
عنه قيمة عادلة أقل  /أعلى بشكل كبيرلهذه الموجودات.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

العقارات االستثمارية (تابع)
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 .جفيما يلي تحليل العقارات االستثمارية المحتفظ بها ألغراض متنوعة:
2018م

2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات إيجارية

2,306,940

2,227,793

استخدام مستقبلي غيرمحدد في الوقت الحالي

2,825,208

2,857,646

5,132,148

5,085,439

 .دكما في  31ديسمبر 2018م ،تم تسجيل مبلغ  37.83مليون ريال سعودي (2017م 26.3 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات
استثمارية.

فيما يلي بيان للحركة في الموجودات غيرالملموسة:
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

التكلفة:

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

	 13.الموجودات غير الملموسة

في بداية السنة

83,246

74,429

233

إضافات

15,861

8,817

في نهاية السنة

99,107

83,246

WWW.KAEC.NET

إطفاء:
في بداية السنة

()68,048

()54,979

المحمل للسنة

()12,443

()13,069

في نهاية السنة

()80,491

()68,048

18,616

15,198

صافي القيمة الدفترية

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

14.االستثمارات يف شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الرصيد كما في

نسبة الملكية الفعلية ()٪
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

استثمارفي شركة تطويرالموانئ (انظراإليضاح (أ) أدناه)

%50

%50

2,376,775

استثمارفي شركة بيوتات بروجريسيف لالستثمارالعقاري والتنمية
(“بيوتات”) (انظراإليضاح (ب) أدناه)

%20

%20

45,790

45,790

2,422,565

2,388,691

أ)

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي
2,342,901

شركة تطوير الموانئ

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

فيما يلي الحركة في استثمارفي شركة الموانئ للسنة:
2018م

2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

2,342,901

2,339,496

حصة من نتائج السنة ،صافي للزكاة المحملة

26,130

31,462

حصة من الدخل الشامل اآلخر

7,744

()28,057
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الرصيد في نهاية السنة

2,376,775

2,342,901
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فيما يلي المعلومات الكمية لشركة تطويرالموانئ:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الموجودات غيرالمتداولة

7,900,555

7,846,806

موجودات متداولة

457,100

295,524

مطلوبات غيرمتداولة

()2,439,445

()2,375,419

مطلوبات متداولة

()585,494

()491,286

حقوق الملكية

5,332,716

5,275,625

حصة المجموعة في حقوق الملكية 2017( %50م)% 50 :

2,666,358

2,637,812

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض ودخل عمولة

()287,714

()287,714

تعديالت متعلقة باإلقتناء التدريجي وحصة الزكاة

()1,869

()7,197

القيمة الدفترية الستثمارالمجموعة

2,376,775

2,342,901

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.14
أ)

استثمار يف شركات بطريقة حقوق الملكية (تابع)
شركة تطوير الموانئ (تابع)
ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

317,844

311,118

صافي ربح السنة

55,110

66,261

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى ربح أو خسارة في السنوات الالحقة:

15,490

()56,114

إجمالي الدخل الشامل للسنة

70,600

10,147

حصة المجموعة في ربح السنة ،صافي الزكاة المحملة

26,130

31,462

حصة المجموعة في الربح ( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

7,744

()28,057

بتاريخ  14جمادى األولى 1431هـ (الموافق  29أبريل 2010م) تم تأسيس شركة تطويرالموانئ ـ شركة مساهمة سعودية مقفلة ـ في المملكة العربية السعودية
والتي تعمل على تطوير وتشغيل وصيانة ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله االقتصادية (الميناء) .وخالل السنة 2011م ،قام المساهمون في
شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية وتم من خاللها االتفاق على هيكل رأس المال وآلية التمويل لشركة تطوير الموانئ .وبموجب شروط االتفاقية ،فإن
الحصة في رأسمال شركة تطويرالموانئ هي  .%34في 2012م ،قامت الشركة األم بالمساهمة في جزء من تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية واستثمرت
مبلغ  145مليون ريال سعودي على شكل أرض وبنية تحتية وتكاليف تطويرأخرى.

قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمرإلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  1,350مليون ريال سعودي زائد أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة
تطوير الموانئ للسماح لشركة تطوير الموانئ في الحصول على تسهيالت مرابحة متوافقة مع الشريعة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء بشكل جزئي .وكذلك
القرض مضمون برهن أسهم الشركة في شركة تطويرالموانئ.
قدمت الشركة ضمان شركة إلى بنك تجاري للسماح لشركة تطوير الموانئ في الحصول على تسهيالت مرابحة سلعية متوافقة مع الشريعة .خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،حصلت شركة تطوير الموانئ على تسهيالت مرابحة بمبلغ  150مليون ريال سعودي من بنك تجاري لتمويل متطلبات
ً
رأسمالها العامل .وبهذا الصدد قدمت الشركة سندات ألمربمبلغ  75مليون ريال سعودي زائدا أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطويرالموانئ.
تم تعزيزالتسهيل المذكور بمبلغ  180مليون ريال سعودي خالل سنة 2018م.
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بتاريخ  8أكتوبر 2013م ،قرر المساهمون في شركة تطوير الموانئ زيادة المساهمة في رأسمال الشركة األم ليصبح  .٪74كما قام المساهمون بتعديل
االتفاقية في  16أبريل 2014م وخفض مساهمة رأسمال الشركة األم في شركة تطوير الموانئ لتصبح  .%51بتاريخ  17يوليو 2014م ،قام المساهمون في
شركة تطويرالموانئ بتعديل االتفاقية وخفض مساهمة الشركة األم في رأس المال إلى ً .%50
وبناء على شروط االتفاقية المعدلة ،فإن المساهمين في شركة
ُ
تطويرالموانئ لديهم سيطرة مشتركة على شركة تطويرالموانئ ً
وبناء عليه قامت إدارة الشركة بتصنيف االستثمار«كاستثمارفي شركة مستثمرفيها محاسب
عنها بطريقة حقوق الملكية».

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.14
أ)

استثمار يف شركات بطريقة حقوق الملكية (تابع)
شركة تطوير الموانئ (تابع)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2017م ،دخلت شركة تطويرالموانئ في عقد مقايضة أسعارفائدة («عقود المقايضة») ،مع البنوك التجارية المحلية،
للتحوط من التقلبات السلبية المستقبلية في أسعارالفائدة على قرضها طويل األجل.
ً
تم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة في البداية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قياسها الحقا بالقيمة العادلة.
حددت شركة تطويرالموانئ عقود المقايضة في بدايتها كتحوط للتدفقات النقدية .تهدف عقود المقايضة إلى تعديل التدفقات النقدية ألسعارالفائدة على
قرض طويل األجل من سعر متغير إلى سعر ثابت خالل الفترة الكاملة التفاقيات القرض .تحتسب تحوطات التدفقات النقدية التي تفي بالمعايير الصارمة
ً
لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل بينما يتم االعتراف باي جزء غيرفعال فورا في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

كما في  31ديسمبر 2018م كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالسالب بمبلغ  40.62مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 56.11 :مليون ريال
ً
سعودي) استنادا إلى التقييم المحدد بواسطة نموذج وتأكيده من قبل البنوك التي تتعامل معها شركة تطويرالموانئ .تم تضمين هذه القيمة العادلة ضمن
المطلوبات غيرالمتداولة في قائمة المركزالمالي لشركة تطويرالموانئ مع المدين المقابل لقائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر .سجلت المجموعة
مبلغ  7.7مليون ريال سعودي (2017م 28.06 :ريال سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
بصفته جزء من حصتها.
ً
المبالغ المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر تم تحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما تؤثر المعاملة لعناصر التحوط على الربح أو
الخسارة مثل عند االعتراف باإليرادات المالية أو المصروفات المالية المتحوط لها.

236

ب) شركة بيوتات المتطورة اللستثمار والتطوير العقاري (“بيوتات”)

WWW.KAEC.NET

خالل سنة 2016م ،دخلت الشركة في ترتيب مع منشأة تمتلكها مجموعة سعودية محلية لتأسيس منشأة جديدة وهي بيوتات  -شركة ذات مسؤولية
محدودة  -لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ً
ً
تمتلك الشركة أسهما بنسبة  %20من رأس مال شركة بيوتات .وطبقا التفاقية المساهمين ،فقد قامت الشركة باستثمار إضافي بمبلغ  54مليون ريال
ً
سعودي لتطوير المشروع .عالوة على ذلك ،خالل سنة 2016م باعت الشركة قطعة أرض إلى بيوتات بمبلغ  54مليون ريال سعودي .وبما أن شركة بيوتات
لم تبدأ عملياتها بعد فإن الحصة في نتائج شركة بيوتات للسنة تعتبرغيرجوهرية للمجموعة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.14

استثمار يف شركات بطريقة حقوق الملكية (تابع)

ب) شركة بيوتات المتطورة اللستثمار والتطوير العقاري (“بيوتات”) (تابع)

فيما يلي الحركة في شركة بيوتات خالل السنة:
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

استثمارأولي

200

200

استثمارإضافي

53,755

53,755

استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض

()8,165

()8,165

45,790

45,790

تكاليف متكبدة حتى تاريخه

1,769,398

1,493,476

إضافات

486,885

561,998

المحول من عقارات استثمارية (إيضاح )12

29,577

2,268

2,285,860

2,057,742

المحول إلى تكلفة اإليرادات (إيضاح )6

()270,324

()284,818

مخصص عقارات التطوير

()1,329

()3,526

2,014,207

1,769,398

الجزء المتداول من عقارات التطوير

()411,098

()270,324

الجزء غيرالمتداول من عقارات التطوير

1,603,109

1,499,074

تتضمن عقارات التطوير ً
أيضا قطعة أرض بمبلغ  176.8مليون (2017م 168.9 :مليون ريال سعودي).
كما في  31ديسمبر2018م ،تم تسجيل مبلغ  128مليون ريال سعودي (2017م 103 :مليون ريال سعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات تطوير.
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 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

15.عقارات التطوير

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 16.الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

647,204

659,569

()86,411

()49,696

560,793

609,873

مدفوعات ً
مقدما

41,772

33,695

سلف لموردين

32,232

21,022

ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض

31,394

-

مساهمة مستحقة القبض

18,427

2,215

عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل

508

700

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )27

15,053

9,900

أخرى

61,359

55,669

761,538

733,074

مجموع الذمم المدينة التجارية
ً
ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (انظراإليضاحات أدناه)

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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 .أكما في  31ديسمبر 2018م ،الذمم المدينة بقيمة اسمية  86.4مليون ريال سعودي (2017م 49.6 :ريال سعودي) تم تخفيض قيمتها .تتضمن
الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها مبلغ  403مليون ريال سعودي (2017م 336 :مليون ريال سعودي) والتي تجاوزت موعد استحقاقها أكثر
من دورة التحصيل العادية لكن لم تنخفض قيمتهاً .
بناء على الخبرة السابقة ،من المتوقع أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض
قيمتها بالكامل .يتم إثبات الذمم المدينة فيما يتعلق ببيع العقارات عن طريق سندات ألمروضمانات بنكية ،وبالتالي ال يحدث انخفاض في قيمتها.
 .بفيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

في بداية السنة

49,696

45,356

مخصصات للسنة

37,200

7,835

ديون مشكوك في تحصيلها مشطوبة

()485

()3,495

في نهاية السنة

86,411

49,696

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.16

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى (تابع)

كما في  31ديسمبر ،بلغت أعمارالذمم المدينة كما يلي:
اإلجمالي

لم تتجاوز موعد
استحقاقهـا ولم
تنخفض قيمتها

تجاوز موعد استحقاقهـا ولكن لم تنخفض قيمتها
أكثرمن 30
يوم

60-30
يوم

90-61
يوم

180-91
يوم

أقل من 180
يوم

ألف ريال
سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

 31ديسمبر2018م

647,204

47,169

18,038

35,695

17,034

50,854

478,414

 31ديسمبر2017م

659,569

120,171

28,964

17,162

77,451

38,907

376,914

	 17.ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

ودائع مرابحة (إيضاح )18

598,655

1,501,910

ودائع مرابحة قصيرة األجل (إيضاح )18

()548,655

()977,800

50,000

524,110

 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

نقد وأرصدة لدى البنوك

53,977

250,010

ودائع مرابحة قصيرة األجل (انظراإليضاح أدناه واإليضاح )17

548,655

977,800

602,632

1,227,810

تم إيداع ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية وتدرعائد عمولة بالمعدالت السائدة في السوق.
يجب على الشركة االحتفاظ ببعض اإليداعات  /األرصدة بنسبة  %5من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بيع عقارات تحت التطويرويتم االحتفاظ بهذه
اإليداعات في حسابات ضمان .بلغ رصيد هذه الحسابات كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  11.7مليون ريال سعودي (2017م 3.2 :مليون ريال سعودي).
وهذه اإليداعات  /األرصدة غيرمرهونة.
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	 18.النقد وما يف حكمه

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 .جبلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدينة مقابل عقود المبيعات الموقعة كما في  31ديسمبر2018م ،مبلغ  1,269.8مليون ريال سعودي.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

19.الذمم المدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

ً
طبقا لسياسة المجموعة ،وحتى  31ديسمبر 2016م كانت المجموعة تبيع لموظفيها المؤهلين وحدات مبنية من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فوائد
على مدى عشرين سنة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار كذمم مدينة بموجب برنامج تملك منزل للموظف .الفرق بين إجمالي الذمم المدينة
والقيمة الحالية للذمم يتم تسجيله كإيرادات فائدة غيرمكتسبة.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

القيمة الحالية إلجمالي الذمم
المدينة

مجموع الذمم المدينة
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

240

الجزء المتداول

6,278

3,462

4,779

2,795

إيرادات فائدة غيرمكتسبة
2,816

1,984

الجزء غيرالمتداول:
من سنة إلى خمسة سنوات

25,111

19,111

15,033

12,032

10,078

7,079

فوق خمس سنوات

79,386

62,920

62,593

51,186

16,793

11,734

104,497

82,031

77,626

63,218

26,871

18,813

110,775

86,810

81,088

66,013

29,687

20,797
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	 20.رأس المال
رأس مال الشركة األم مقسم إلى  850مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم (2017م 850 :مليون حصة ،قيمة كل منها  10ريال سعودي) موزعة كما
يلي:
2017م

2018م
عدد األسهم (باأللف)

رأس المال
ألف ريال سعودي

عدد األسهم (باأللف)

رأس المال
ألف ريال سعودي

ُمصدر ً
نقدا

680,000

6,800,000

680,000

6,800,000

ُمصدر ً
عينيا (إيضاح (12أ))

170,000

1,700,000

170,000

1,700,000

850,000

8,500,000

850,000

8,500,000

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 21.االحتياطي النظامي

ً
وفقا للنظام األسا�سي للشركة الذي تم تحديثه والمعتمد من قبل المساهمين خالل أبريل 2017م ،يجب على الشركة تجنيب  %10من صافي ربحها في كل
سنة بعد تسوية خسائرها المتراكمة ،إن وجدت ،حتى يتم تكوين احتياطي يساوي  %30من رأس المال .يمكن للشركة أن تقرر التوقف عن تحويل االحتياطي
النظامي متى ما بلغ ذلك االحتياطي  %30من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع .نظرا لتكبد الشركة لخسائر صافية خالل السنة ،لم يتم تحويل
هذا المخصص.

	 22.تأثير تخفيض نسبة الملكية يف شركة تابعة
خالل السنة 2013م ،قرر المساهمون في شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة تغيير نسبة حصة الشركة في شركة تطوير المناطق الصناعية
ً
المحدودة لتصبح  %98تمشيا مع باقي منشآت المجموعة .تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2014م .بالتالي،
ً
فإن الشركة تمتلك  4,950سهما يمثل ( %98نسبة ملكية فعلية) من رأسمال الشركة مقارنة بحصتها السابقة بنسبة ( %100نسبة ملكية فعلية) في رأسمال
شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة قبل إجراء المعاملة.

	 23.القروض طويلة األجل

قرض من وزارة المالية (انظراإليضاح (أ) أدناه)

5,000,000

5,000,000

أخرى (انظراإليضاح (ب) أدناه)

2,908,750

3,000,000

7,908,750

8,000,000

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظراإليضاح (ب) أدناه)

()857,500

()650,000

الجزء غيرالمتداول من قروض طويلة األجل

7,051,250

7,350,000

قرض قصيراألجل (انظراإليضاح (ج) أدناه)

150,000

-

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظراإليضاح (ب) أدناه)

857,500

650,000

1,007,500

650,000
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 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

نتيجة لتخفيض مساهمة الشركة في رأسمال شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،فقد انخفضت حصة الشركة في صافي موجودات شركة تطوير
المناطق الصناعية وتم إدراج مبلغ  86.379ريال سعودي كخسائر غير محققة ضمن حقوق الملكية .خالل السنة ،استحوذت الشركة على حصة بنسبة
 ٪1المتبقية في شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة ،مما أدى إلى تسوية بمبلغ  86,379ريال لصالح الشركة (انظراإليضاح .)4

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.23

قروض طويلة األجل (تابع)
ً
 .أخالل السنة 2011م ،استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ  5,000مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ً
ً
القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا مربعا من أرا�ضي فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق
ً
ً
السداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتبارا من
 1يونيو 2015م .ولكن ً
وبناء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد ،أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 2015م جدولة
القرض بتمديد فترة اإلمهال إلى خمس سنوات إضافية .وبالتالي فإن المبلغ األسا�سي للقرض مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط سنوية ابتداءً
ً
ُ
من يونيو 2020م مع عمولة مستحقة تدفع سنويا.
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 .بخالل سنة 2014م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال سعودي .يترتب على تسهيالت المرابحة
للتمويل عمولة حسب األسعار التجارية .بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  1,508.75مليون ريال سعودي
ً
ً
( 31ديسمبر 2017م 1,500 :مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من
ً
 30يونيو2018م وحتى  31ديسمبر2021م .تم تصنيف القسط المستحق خالل  12شهرا ـ بمبلغ  532.5مليون ريال سعودي ـ كمطلوبات متداولة.
ً
القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  3.002مليون ريال سعودي ،تحتفظ بها الشركة
األم وبسند ألمربمبلغ  2.500مليون ريال سعودي.
خالل السنة 2015م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب
المعدالت التجارية .بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  500مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م500 :
ً
ً
مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من  20أكتوبر 2019م وحتى 20
ً
أبريل 2023م .تم تصنيف القسط المستحق خالل  12شهرا ـ بمبلغ  125مليون ريال سعودي ـ كمطلوبات متداولة .القرض مضمون مقابل جزء
ً
من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  1.500مليون ريال سعودي منها نسبة  %56تم استكماله
ً
ً
فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا بسند ألمربمبلغ  1.200مليون ريال سعودي.
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خالل السنتين 2014م و2015م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب
عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة .وبلغ الرصيد القائم للقرض كما في  31ديسمبر2018م مبلغ  900مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
ً
2017م 1,000 :مليون ريال سعودي) .وفقا لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي  8سنوات من البداية حتى النهاية مع فترة إمهال
ً
 3سنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التم�شي مع مبادئ الشريعة ،فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ  250مليون ريال
ً
سعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا للشركة خالل فترة الثالث
ً
سنوات األولى من القرض .تم تصنيف القسط المستحق خالل  12شهرا ـ بمبلغ  200مليون ريال سعودي ـ كالتزام متداول .إن تسهيالت القرض
ً
مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  3.000مليون ريال سعودي منها
ً
 %50تم استكماله فعليا والجزء المتبقي قيد التنفيذ .وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمربمبلغ  1,250مليون ريال سعودي لكل منها.
 .جخالل السنة ،استفادت الشركة من اتفاقية تسهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة  250مليون ريال سعودي ،ويترتب عليها عمولة حسب
األسعار التجارية السائدة ،بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل .تسهيالت القرض مضمونة بسند ألمر بمبلغ  250مليون ريال سعودي .وبلغ
الرصيد القائم للتسهيالت كما في  31ديسمبر2018م مبلغ  150مليون ريال سعودي.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

24.منافع نهاية الخدمة للموظفين
الوصف العام للخطة

ً
ً
ً
تدير المجموعة برنامجا معتمدا غير ممول لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .فيما يلي الحركة في
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية:

الرصيد في بداية السنة

 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

52,758

43,205

المدرج في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة

تكلفة الفوائد

1,856

1,728

15,113

13,933

المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة
(الربح)  /الخسارة االكتوارية

()183

46

منافع مدفوعة

()3,468

()4,426

64,220

52,758

الرصيد في نهاية السنة
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فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

%4.38

%3.5

معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع
أول ثالث سنوات

%5

%4

ما بعد ذلك

%5

%4

معدل الوفيات

%1.17

%1.17

معدل تسريح الموظفين من الخدمة

%7.50

%7.50

 60سنوات

 60سنوات

سن التقاعد
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االفتراضات االكتوارية

معدل الخصم
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تكلفة الخدمة الحالية

13,257

12,205

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

.24

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تابع)

فيما يلي تحليل الحساسية لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبرمقابل التغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة:
التأثيرعلى زيادة ( /نقص) مطلوبات منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 31ديسمبر2018م
التغيرفي االفتراضات
بمقدار

 31ديسمبر2017م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

معدل الخصم

%1

()4,753

5,481

()4,196

4,843

معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

%1

5,391

()4,769

4,768

()4,215

معدل الوفيات

%10

()17

17

()15

15

معدل تسريح الموظفين من الخدمة

%10

()586

628

()505

540

25.الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي
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ذمم دائنة تجارية

312,714

201,740
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الزيادة في
المعدل

النقص في
المعدل

الزيادة في
المعدل

النقص في
المعدل

مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

200,484

233,111

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )27

23,053

34,187

مبالغ تبرعات ألغراض خيرية (انظراإليضاح أدناه)

49,847

55,650

دفعات مقدمة من عمالء

122,734

179,720

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

103,625

123,403

تكاليف عقود مستحقة الدفع

117,620

117,252

أعباء تمويل مستحقة

155,170

120,955

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل (اإليضاح )19

2,816

1,984

1,088,063

1,068,002

قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 2006م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال (قبل الطرح األولي في االكتتاب العام) والتي
تم إيداعها في ودائع ثابتة محتفظ بها لدى بنك قبل أن يتم إيداع المبالغ في برنامج ودائع إسالمية .وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى
المبلغ المتبرع به ألغراض خيرية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 26.الزكاة
المحمل للسنة
 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي

مخصص السنة الحالية

66,000

51,465

تسوية تتعلق بالسنوات السابقة

-

86,573

المحمل للسنة

66,000

138,038

يستند المخصص للسنة على الوعاء الزكوي لكل من الشركة األم وشركاتها التابعة.

فيما يلي بيان للحركة في مخصص الزكاة:

في بداية السنة

153,086

29,319

المحمل للسنة

66,000

138,038

تسوية تتعلق بالسنوات السابقة

-

()7,926

مدفوعات خالل السنة

()62,243

()6,345

في نهاية السنة

156,843

153,086

موقف الربوط
الشركة األم – إعمار المدينة االقتصادية

ً
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») ربوطا زكوية للسنوات من 2006م إلى 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة استقطاع بمبلغ 90.4
ً
ً
مليون ريال سعودي إضافة إلى غرامة تأخير .كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم .تمشيا مع إجراءات االستئناف ودون االعتراف بااللتزام ،قامت
الشركة بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج على فروقات ضريبة االستقطاع.
ً
لم يقبل ديوان المظالم االعتراض من الناحية الشكلية .قدمت الشركة التماسا إلى الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظرفي الحكم وإعادة
ً ً
دراسة القضية .لم يتم قبول االلتماس وقدمت الشركة التماسا آخرا وهو قيد التنفيذ في الوقت الراهن.
ً
ً
كما أن قضية ضريبة االستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم .أصدر ديوان المظالم قرارا بتأييد االعتراض المتعلق بالغرامات .الحقا لنهاية
السنة ،قامت الشركة بإعادة تقديم التماس لدى ديوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة االستقطاع.
أنهت الشركة الربط الزكوي للسنوات من 2009م إلى 2011م .قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات من 2012م إلى 2017م وحصلت على شهادات
زكاة مقيدة.
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 31ديسمبر2018م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
ألف ريال سعودي
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الحركة يف المخصص

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.2 6

الزكاة (تابع)

الشركات التابعة  -شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة ،وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن
االقتصادية ،وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة ،وشركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة ،وشركة إعمار المعارف
المحدودة.
أنهت شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة وضعها الزكوي حتى سنة 2012م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2017م .وقد حصلت على شهادات
زكاة غيرمقيدة حتى سنة 2017م.
أنهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى سنة 2012م .أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنوات من 2013م إلى 2015م حيث
طالبت بموجبها بفروقات زكوية بمبلغ  4.6مليون ريال سعودي .وقد اعترضت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة على ربط الهيئة .قدمت الشركة
اإلقرارالزكوي حتى سنة 2017م وحصلت على شهادة الزكاة.
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قدمت الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتهما الزكوية للفترة  /للسنوات
من 2013م إلى 2017م وحصلتا على شهادات زكاة غيرمقيدة.
قدمت شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتها الزكوية للفترة  /للسنوات من 2013م إلى 2017م وحصلت على شهادة زكاة غيرمقيدة.
قدمت شركة إعمارالمعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة  /للسنوات من 2016م إلى 2017م وحصلت على شهادة زكاة غيرمقيدة.
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 27.إفصاحات األطراف ذات العالقة

ً
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا
ً
ً
جوهريا .يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشروط مماثلة لتلك الشروط المتفق عليها بين الجهات .إضافة إلى
اإليضاح  ،14فيما يلي المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها:
مبلغ المعاملة
طبيعة المعامالت

الطرف ذو العالقة

الرصيد كما في

2018م

2017م

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

مستحق من أطراف ذات عالقة

بيع عقارات

27,762

10,182

مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة

-

890

()2,708

()2,708
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خدمات مقدمة إلى المجموعة

4,187

26,269

()305

()305

-

()7,965

()8,533

-

-

-

كبارموظفي اإلدارة

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

186

7,214

203

377

مجلس اإلدارة

بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

580

6

4,668
15,053

9,900

اإلجمالي

-

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

شركات شقيقة

دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة
ً
مدفوعات مقدما لشراء كابالت

276

523

-

كبارموظفي اإلدارة

مكافآت

23,197

34,600

()7,875

()18,991

مجلس اإلدارة

مكافآت وبدالت حضور اجتماعات

4,200

3,650

()4,200

()3,650

()23,053

()34,187

اإلجمالي

-

-

-

-
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7,329
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شركات شقيقة

إيجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة

8,557

8,749

2,194
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شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.27

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)

تعويضات كبارموظفي إدارة المجموعة
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 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

منافع موظفين قصيرة األجل

15,981

24,816

منافع غيرنقدية

401

823

منافع ما بعد التوظيف

2,434

1,312

مكافأة إنهاء الخدمة

2,375

1,767

منافع طويلة األجل أخرى

2,006

5,882

23,197

34,600

	 28.االلتزامات واالرتباطات المحتملة
باإلضافة إلى اإلفصاح المبين في اإليضاحات  23 ،14و 26في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في  31ديسمبر2018م كما يلي:
 .ألدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلية لتطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية في السنوات القليلة القادمة بمبلغ1,271مليون
ريال سعودي ( 31ديسمبر2017م 1,149 :مليون ريال سعودي).
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 .بالمجموعة من وقت آلخر تكون هي الطرف المدعى عليه في قضايا قانونية ،والتي تتمثل بصورة أساسية في نزاعات تجارية .تتوقع اإلدارة أن تكون
النتيجة لصالحها فيما يتعلق بجميع القضايا المقامة ضد المجموعةً .
وبناء عليه ،لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة.
 .جالتزامات عقود االيجارالتشغيلي.

المجموعة كمستأ ِجر
لدى المجموعة عقود إيجارتشغيلي للعقارات والسيارات .العقود قابلة للتجديد عند انتهاء مدة عقد اإليجار .فيما يلي التزام المجموعة بموجب عقد اإليجار
التشغيلي:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

خالل سنة واحدة

2,115

2,890

بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

39,928

8,348

أكثرمن خمس سنوات

49,238

-

91,281

11,238

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.28

االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع)

المجموعة كمؤجِّر
أبرمت المجموعة عقود إيجارتشغيلي على محفظتها للعقارات االستثمارية .فيما يلي دفعات الحد األدنى المستقبلية لإليجارات المستحقة القبض بموجب
عقود إيجارتشغيلي غيرقابلة لإللغاء كما في تاريخ التقريرالمالي لكن لم يتم تسجيلها كذمم مدينة:

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

خالل سنة واحدة

53,740

53,924

بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

201,941

204,442

أكثرمن خمس سنوات

617,315

675,398

872,996

933,764

29.المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعاتها التجارية بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
ً
القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغيلية ويقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة.

قطاعات األعمال
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 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م
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اإليرادات والربحية حسب القطاعات
للسنة المنتهية:

األنشطة
السكنية

األنشطة
الصناعية

أنشطة الضيافة
والترفيه

أخرى

اإلجمالي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

ألف ريال
سعودي

 31ديسمبر2018م
إيرادات

561,626

251,047

49,109

146,452

1,008,234

النتائج
ربح ( /خسارة) تشغيلية للسنة

137,143

173,761

()85,602

()481,013

()255,711

دخل ( /مصروفات) أخرى غيرمخصصة

184,123

الخسارة قبل الزكاة

()71,588

 31ديسمبر2017م
إيرادات

692,261

598,702

62,260

84,753

1,437,976

النتائج
ربح ( /خسارة) تشغيلية للسنة

351,765

453,037

()56,211

()455,113

293,478

دخل ( /مصروفات) أخرى غيرمخصصة

95,384

الدخل قبل الزكاة

388,862
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ألغراض اإلدارة ،فقد تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي :األنشطة السكنية ،وانشطة التطوير الصناعية ،أنشطة والضيافة والترفيه.
ً
تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيسية للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردية بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنه طبقا للمعيار الدولي
للتقريرالمالي  8حول القطاعات التشغيلية.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 30.إدارة مخاطر األدوات المالية
نظرة عامة
قد تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالية متنوعة .يركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السيولة القوية ومراقبة متغيرات السوق المتنوعة ذات
الصلة ،وبالتالي السعي باستمرارإلى تقليص التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
قد تتعرض المجموعة للمخاطرالتالية من استخدامها لألدوات المالية:
 .أمخاطراالئتمان؛
 .بمخاطرأسعارالعموالت؛
 .جمخاطرالعمالت؛ و
 .دمخاطرالسيولة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله ،وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة
المخاطروإدارة المجموعة لرأس المال.
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة فيما يتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة واإلشراف على إدارة المخاطر .وتضطلع اإلدارة
العليا للمجموعة بمسئولية تطويرومراقبة سياسات إدارة المخاطرالتي تتعرض لها المجموعة ورفع تقاريرمنتظمة بذلك إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
تم وضع سياسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي واجهتها المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر
مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .يتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة المجموعة.
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تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة للتقيد بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر
فيما يتعلق بالمخاطرالتي واجهتها المجموعة .وتساعد لجنة المراجعة في المجموعة بدورها الرقابي من خالل المراجعة الداخلية .ويقوم التدقيق الداخلي
بالمراجعة الدورية وغيرالدورية لضوابط وإجراءات إدارة المخاطروالنتائج التي يتم إطالع لجنة المراجعة عليها.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة بشكل رئي�سي من الذمم الدائنة والمستحقات والقروض طويلة األجل .يتمثل الهدف الرئي�سي من هذه المطلوبات
المالية تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،ذمم
الموظفين المدينة – برنامج تملك منزل ،وذمم مدينة وودائع مرابحة ألجل لدى البنوك والنقد وما في حكمه.
يقوم مجلس اإلدارة بالمراقبة والموافقة على السياسات إلدارة كل هذه المخاطرالملخصة فيما يلي:
)

أمخاطر االئتمان

تتمثل مخاطراالئتمان خسارة مالية تتعرض لها المجموعة في حال إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان بصورة أساسية من ذممها المدينة وموجوداتها المتداولة األخرى باإلضافة إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.30
أ)

إدارة مخاطر األدوات المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)

تعمل المجموعة على الحد من مخاطراالئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة .تنص اتفاقيات البيع مع العمالء على أن صك
ملكية العقارسيتم نقله إلى العمالء فقط عند استالم سعرالبيع بشكل كامل .يمثل أكبرخمسة عمالء ما نسبته 2017( %12.3م )%29 :من الذمم المدينة
المستحقة كما في  31ديسمبر 2018م .تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بودائع المرابحة مع البنوك عن طريق التنويع واستثمار مع
جهات مقابلة مع تصنيف جيد.
فيما يتعلق مخاطر االئتمان الناشئة من موجودات مالية أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الجهات التي يتم التعامل
ً
معها ،علما بأن أق�صى تعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.
تركز المخاطر الزائد

) بمخاطر أسعار العموالت

تتمثل مخاطرأسعارالعموالت في مخاطرتغيرالقيمة العادلة أوقيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرفي أسعارالعموالت السائدة
بالسوق.

في تاريخ التقريرالمالي لم يكن لدى المجموعة أي ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك بأسعارعمولة متغيرة .وبالتالي ،فقط القروض طويلة األجل معرضة فقط
لمخاطرأسعارالعمولة المتغيرة.
حساسية أسعار العموالت

يبين الجدول التالي حساسية المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعارالعمولة على القروض طويلة األجل .مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة،
يتأثرالربح قبل الضريبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعارالمتغيرة على النحو التالي:
الزيادة /النقص

التأثيرعلى الربح

في نقاط األساس

قبل الزكاة
ألف ريال سعودي

2018م

2017م

100+

14,310

100-

()14,310

100+

14,310

100-

()14,310

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسية أسعارالعمولة إلى بيئة السوق الممكن مالحظتها حيث تظهرتقلبات اعلى في السنوات السابقة.
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إن تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار العمولة في السوق يتعلق بصورة أساسية بالقروض طويلة األجل للمجموعة وودائع المرابحة ألجل لدى
البنوك مع أسعار العمولة المتغيرة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتها المالية التي يترتب
عليها عمولة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ينشأ التركزعندما تزاول عدد من الجهات المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أوأنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أوعندما تكون لها نفس السمات االقتصادية
مما يؤثرعلى مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية للتأثربطريقة مماثلة بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو أي ظروف أخرى .تتم إدارة مخاطرالتركزمن
خالل التركيزعلى المحافظة على محافظ متنوعة.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.30

إدارة مخاطر األدوات المالية (تابع)

) جمخاطر العمالت

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .لم تقم
ً
المجموعة بمعامالت جوهرية بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي .ونظرا ألن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي ثابت ،فإن
المجموعة غيرمعرضة لمخاطرأسعارالعملة.
) دمخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .وقد
تنتج مخاطرالسيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدارمخاطرالسيولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد
من توفرالسيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

يتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سيطرة خزينة المجموعة .يتمثل الهدف من هذا
النظام المركزي في تحسين كفاءة وفعالية إدارة المجموعة للموارد الرأسمالية للمجموعة.
ً
يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غيرالمخصومة:
أقل من  3شهور

 3شهرإلى ً 12
شهرا

أكثرمن ً 12
شهرا

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قروض طويلة األجل

150,000

857,500

7,051,250

8,058,750
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

-

962,513

-

962,513

150,000

1,820,013

7,051,250

9,021,263

أقل من  3شهور

 3شهرإلى ً 12
شهرا

أكثرمن ً 12
شهرا

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

قروض طويلة األجل

-

650,000

7,350,000

8,000,000

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

-

886,298

-

886,298

-

1,536,298

7,350,000

8,886,298

 31ديسمبر2018م
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 31ديسمبر2017م

	 31.إدارة رأس المال
يتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم .تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ
على المستثمروثقة المقرضين والسوق واستمرارية التطويرالمستقبلي للعمل التجاري .يتمثل الهدف األسا�سي من استراتيجية إدارة راس مال المجموعة في
التأكد من المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم أعمالها التجارية وتعظيم القيمة للمساهمين.
تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللمحافظة على وتعديل راس
المال يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة
ً
مقسوما على إجمالي راس المال زائد صافي الدين .في  31ديسمبر2018م ،كان معدل المديونية
بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وهوصافي الدين
للمجموعة 2017( %50م.)%48 :
ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد
ً
متطلبات هيكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى .إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية المرتبطة سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا .لم تكن هناك
حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة الحالية .لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات
المنتهية في  31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2017م.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 32.القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق
الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثرمنفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطرعدم
أدائه.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغيرالمالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات
ً
استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
المستوى  :1األسعارالمدرجة (غيرالمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

ً
سواء بصورة مباشرة (أي
المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
كأسعار) أو غيرمباشرة (أي مستمدة من األسعار).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف
ً
القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبرجوهريا للقياس ككل.
تثبت المجموعة التحويالت بین مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة في نھایة فترة التقریرالتي حدث فیھا التغییر.

لم تكن هناك حركة بين المستويات خالل المنتهية في  31ديسمبر2018م.
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كما في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م ،يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بما يعادل قيمها الدفترية ويتم تصنيفها تحت
المستوى  2في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .لم يتم تطبق مدخالت جوهرية في تقييم الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر
2017م.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غيرالقابلة للمالحظة).

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	 33.التغيرات يف المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
تم اإلفصاح عن التغيرات الناشئة عن األنشطة التمويلية ،تتضمن قروض طويلة األجل وعنصر تمويلي غير مكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل تم
اإلفصاح عنها في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

34.شركات تابعة جوهرية مملوكة بشكل جزئي
يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي لهذه الشركات التابعة كما في  31ديسمبر2018م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي
تمت بين شركات المجموعة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة تطويرعقارات
المدن االقتصادية
المحدودة

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إجمالي الموجودات

4,411,353

1,169,945

1,480,816

547,564

1,924,006

إجمالي المطلوبات

5,443

75,848

108,136

78,358

471,800

إجمالي حقوق الملكية

4,405,910

1,094,097

1,372,680

469,206

1,452,205

يلخص الجدول التالي قائمة المركزالمالي لهذه الشركات التابعة كما في  31ديسمبر2017م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي
تمت بين شركات المجموعة.
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ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إجمالي الموجودات

4,532,477

1,074,454

1,556,515

580,336

1,817,690

إجمالي المطلوبات

3,839

40,735

133,921

63,873

282,733

إجمالي حقوق الملكية

4,528,637

1,033,789

1,422,595

516,464

1,534,918
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شركة استثمارات
المدن
الصناعية القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة وتشغيل
عقارات المدن
االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

العائد إلى:
مالك الشركة األم

4,483,351

1,013,320

1,394,428

506,238

1,504,527

الحصة غيرالمسيطرة

45,286

20,469

28,167

10,226

30,391

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2018م

شركة إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)
يف  31ديسمبر 2018م

	.34

شركات تابعة جوهرية مملوكة بشكل جزئي (تابع)

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

5,750

155,388

81,532

45,220

14,702

ربح ( /خسارة) السنة

()121,228

60,506

()48,738

()46,953

()82,849

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()122,727

60,308

()49,915

()47,258

()82,713

العائد إلى:
مالك الشركة األم

()122,693

59,929

()49,414

()46,520

()81,104

الحصة غيرالمسيطرة

()34

379

()501

()738

()1,609

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لهذه الشركات التابعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد
المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

5,700

93,973

81,438

34,139

-

ربح ( /خسارة) السنة

()121,820

29,447

()30,960

()58,242

()70,461

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()125,270

28,702

()32,841

()58,390

()71,208

العائد إلى:
مالك الشركة األم

()124,017

28,134

()32,191

()57,234

()69,798

الحصة غيرالمسيطرة

()1,253

568

()650

()1,156

()1,410

35.اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة واعتمادها لإلصدارمن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  20رجب 1440هـ الموافق  27مارس 2019م.
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شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

شركة استثمارات
المدن الصناعية
القابضة

شركة تطوير
المناطق الصناعية
المحدودة

الشركة الرائدة
إلدارة عقارات
المدن االقتصادية

شركة إدارة
وتشغيل عقارات
المدن االقتصادية

شركة تطوير
عقارات المدن
االقتصادية
المحدودة

ملحق ب  -المعلومات المالية التصورية الموحدة

ملحق ب  -المعلومات المالية التصورية الموحدة
المعلومات المالية التصورية المعدة لتعكس المركزالمالي للمصدربعد عملية تحويل الدين.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

(رشكة مساهمة سعودية)
للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م
مع
تقرير تأكيد الممارس المستقل
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المعلومات المالية الموحدة التصورية
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رشكة إعمار المدينة االقتصادية

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م
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المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م
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المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م
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المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة التصورية والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

اإليضاحات

2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

إيرادات

547,287

946,807

تكلفة إيرادات

()866,316

()644,819

مجمل (الخسارة)  /الربح

()319,029

301,988

المصروفات

عمومية وإدارية

()277,094

()290,652

خسارة االنخفاض في القيمة

()167,960

()59,881

استهالك

()191,786

()199,521

إطفاء

()8,094

()10,479

الخسارة من العمليات الرئيسية

()1,043,639

()338,036

اإليرادات األخرى ( /المصروفات)

()224,633

()268,736

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

48,065

7,983

إيرادات أخرى ،بالصافي

115,242

109,607

خسارة السنة قبل الزكاة

()1,102,429

()488,391

الزكاة

()57,250

()45,000

صافي خسارة السنة

()1,159,679

()533,391

دخل وديعة مرابحة
3

أعباء تمويلية

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة التصورية في الفترات الالحقة:
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى من شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()14,170

()18,621

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة التصورية في الفترات الالحقة:
أرباح إعادة قياس من التزامات المنافع المحددة

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

3,552

4,810

()10,618

()13,811

()1,170,297

()547,202

خسارة السهم
خسارة السهم األساسية والمخفضة العادية إلى مالكي األسهم العائدة في الشركة األم (بالريال
السعودي للسهم)

()1.02

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.

()0.63
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2,536

791
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البيع والتسويق

()79,676

()79,491

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد التصورية
كما يف  31ديسمبر 2020م
2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ممتلكات ومعدات

5,609,660

5,879,747

موجودات حق استخدام

84,250

113,332

عقارات استثمارية

4,906,277

5,045,060

إيرادات غيرمفوترة

300,848

630,975

عقارات التطوير

1,315,494

922,763

موجودات غيرملموسة

7,877

12,516

االستثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

2,445,822

2,411,927

ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

117,848

115,382

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

14,788,076

15,131,702

الموجودات المتداولة

WWW.KAEC.NET

الجزء المتداول من ذمم الموظفين المدينة ـ برنامج تملك منزل

7,785

7,213

إيرادات غيرمفوترة

444,610

413,144

عقارات التطوير

145,153

720,845

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

654,776

656,661

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

101,358

-

النقد وما في حكمه

174,904

404,393

إجمالي الموجودات المتداولة

1,528,586

2,202,256

إجمالي الموجودات

16,316,662

17,333,958

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحد التصورية (تابع)
كما يف  31ديسمبر 2020م

اإليضاحات

2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11,333,333

8,500,000

احتياطي نظامي

11,536

11,536

خسائرمتراكمة

()2,579,578

()1,409,281

إجمالي حقوق الملكية

8,765,291

7,102,255

2,641,828

6,556,250

مطلوبات عقود إيجار

51,319

80,625

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

61,937

63,868

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

93,906

116,388

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

31,977

30,737

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

2,880,967

6,847,868

4

قروض طويلة األجل

ذمم دائنة ومستحقات

5

1,419,485

1,305,108

الزكاة المستحقة

6

110,937

121,816

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2,626,250

1,557,500

قروض قصيرة األجل

472,933

366,398

مطلوبات عقود إيجار

40,799

33,013

إجمالي المطلوبات المتداولة

4,670,404

3,383,835

إجمالي المطلوبات

7,551,371

10,231,703

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

16,316,662

17,333,958

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.
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المطلوبات المتداولة
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المطلوبات غيرالمتداولة

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة التصورية
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
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رأس المال

احتياطي نظامي

خسائرمتراكمة

إجمالي حقوق
الملكية

(“)”000

(“)”000

(“)”000

(“)”000

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م

8,500,000

11,536

()1,157,305

7,354,231

تعديل تطبيق معيارالمحاسبة الدولي  - 23قرارجدول األعمال

-

-

()251,976

()251,976

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م (معدل)

8,500,000

11,536

()1,409,281

7,102,255

صافي خسارة السنة

-

-

()1,159,679

()1,159,679

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

()10,618

()10,618

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()1,170,297

()1,170,297

تحويل دين إلى حقوق ملكية (اإليضاح )3

2,833,333

-

-

2,833,333

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م (غيرمراجعة)

11,333,333

11,536

()2,579,578

8,765,291

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م

8,500,000

11,536

()634,077

7,877,459

تعديل تطبيق معيارالمحاسبة الدولي  - 23قرارجدول األعمال

-

-

()227,393

()227,393

الرصيد كما في  31ديسمبر2018م (معدل)

8,500,000

11,536

()861,470

7,650,066

تعديل عند التطبيق األولي للمعيارالدولي للتقريرالمالي 16

-

-

()609

()609

الرصيد المعدل كما في  1يناير2019م

8,500,000

11,536

()862,079

7,649,457

صافي خسارة السنة

-

-

()533,391

()533,391

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

()13,811

()13,811

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()547,202

()547,202

الرصيد كما في  31ديسمبر2019م (مراجعة)

8,500,000

11,536

()1,409,281

7,102,255

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة التصورية
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

األنشطة التشغيلية
()1,102,429

خسارة السنة قبل الزكاة

()488,391

تعديالت لتسوية خسارة السنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

إطفاء

8,094

10,479

أعباء تمويلية

224,633

268,736

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()48,065

()7,983

دخل وديعة مرابحة

()2,536

()791

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()39,495

()2,622

أرباح من بيع عقارات استثمارية

()5,717

()38,297

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-

140

مصروف منافع الموظفين ـ برنامج تملك منزل

8,264

6,979

مخصص عقارات التطوير

137,622

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15,930

17,234

()196,798

175,310

تعديالت رأس المال العامل
ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

()10,062

()18,799

إيرادات غيرمفوترة  -بالصافي

298,661

()367,090

عقارات التطوير

110,347

179,626

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

()84,991

42,003

ذمم دائنة ومستحقات

88,834

151,957

صافي النقد الناتج من العمليات

205,991

163,007

أعباء تمويلية مدفوعة

()191,175

()318,979

أعباء تمويلية مدفوعة على مطلوبات عقود إيجار

()3,958

()5,265

الزكاة المدفوعة

()68,129

()80,027

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

()14,309

()12,776

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()71,580

()254,040

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

خسارة االنخفاض في القيمة

264,989

59,881
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استهالك

341,912

349,945

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م
2020م

2019م

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

األنشطة االستثمارية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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استثمارفي وديعة مرابحة ألجل

1,481,554

()8,860,894

دفع نقدي لودائع مرابحة ألجل

()1,582,359

8,910,894

دخل وديعة مرابحة

2,536

1,924

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()144,002

()378,910

إضافات إلى عقارات استثمارية

()12,168

()106,557

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

13,023

46,506

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

140

إضافات إلى موجودات غيرملموسة

()3,455

()4,379

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()244,871

()391,276

األنشطة التمويلية
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متحصالت من قروض

256,946

1,666,398

مدفوعات قروض

()162,750

()1,245,000

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

17,013

53,967

سداد قروض قصيرة األجل لعقود إيجار

-

()507

مدفوعات من مطلوبات عقود إيجار

()24,247

()27,781

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

86,962

447,077

النقص في النقد وما في حكمه

()229,489

()198,239

النقد وما في حكمه في بداية السنة

404,393

602,632

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

174,904

404,393

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم ً 8
جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

1.معلومات عن الشركة
شركة إعمار المدينة االقتصادية («الشركة» أو «الشركة األم») هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب
القرار الوزاري رقم  2533بتاريخ  03رمضان 1427هـ الموافق  21سبتمبر 2006م .حصلت الشركة على السجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ
 8رمضان 1427هـ ،الموافق  26سبتمبر 2006م .تم نقل المقر الرئي�سي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم  4602005884تاريخ  6ربيع
األول 1436هـ ،الموافق  28ديسمبر2014م.
تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها ،كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما في ذلك البنى التحتية وترويج
وتسويق وبيع األرا�ضي داخل مناطق التطوير ونقل ملكية  /إيجار األرا�ضي وتطوير المباني والوحدات السكنية وبناء منشآت بالنيابة عن آخرين .يتمثل
النشاط الرئي�سي للشركة في تطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تشمل هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالية:

جدة

4030164269

الرياض

1010937549

رابغ

4602006934

كما في تاريخ التقرير ،تمتلك الشركة استثمارات في شركات تابعة ،مذكورة أدناه (يشار إليها فيما بعد باسم «المجموعة») ،والتي تشارك بشكل أسا�سي في
التطويرواالستثمارات والتسويق والبيع  /اإليجاروالعمليات وصيانة الممتلكات ،وتقديم خدمات التعليم العالي وتأسيس الشركات:

2020م

2019م

شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة (“إي �سي أي إتش �سي”)

المملكة العربية السعودية

2010

%100

%100

شركة تطويرالمناطق الصناعية المحدودة (“أي زد دي �سي إل”)

المملكة العربية السعودية

2011

%100

%100

شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية (“أرإي أو إم”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية (“أرإي إم”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

شركة تطويرعقارات المدن االقتصادية (“أرإي دي”)

المملكة العربية السعودية

2013

%100

%100

شركة إعمارالمعارف المحدودة (“إي كي �سي”)

المملكة العربية السعودية

2015

%100

%100
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االسم

بلد التأسيس

سنة التأسيس

نسبة رأس المال المحتفظ به
(مباشرة أو غيرمباشرة)

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الفرع

رقم السجل التجاري

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

2.أساس اإلعداد
1-2

بيان االلتزام

الغرض من هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية غير المراجعة التي أعدتها اإلدارة هو توضيح األثر المالي للزيادة في رأس المال المصدر للشركة
عن طريق تحويل جزء من القرض طويل األجل إلى حقوق ملكية على المعلومات المالية الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م،
بافتراض أن الحدث قد وقع في  1يناير2020م («تاريخ التحول»).
وبالتالي ،بالنسبة لهذه المعلومات المالية الموحدة التصورية غير المراجعة ،افترضت اإلدارة أن الجزء المستحق الدفع من القرض طويل األجل لوزارة
المالية («وزارة المالية») قد تم حوالته من وزارة المالية إلى صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين بين وزارة المالية وصندوق
االستثمارات العامة .بعد ذلكً ،
بناء على اتفاقية اكتتاب بين الشركة والضمانات وصندوق االستثمارات العامة ،تم إصدارأسهم جديدة واالكتتاب فيها من
قبل صندوق االستثمارات العامة.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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ً
وبناء عليه ،يتم إجراء جميع التعديالت على الرسوم المالية والتعليقات المالية ذات الصلة على افتراض أن جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحول
الدين ،بما في ذلك اتفاقيات حوالة الدين واالكتتاب ،والموافقات التنظيمية ،قد اكتملت ودخلت حيزالتنفيذ اعتبارا من  1يناير2020م.
ألسباب عملية ً
ووفقا للمشاورات مع هيئة السوق المالية من قبل اإلدارة ومستشاريها القانونيين الخارجيين ،فإن الفترات الواردة في هذه المعلومات المالية
الموحدة التصورية غيرالمراجعة هي السنوات المنتهية في  31ديسمبر2020م و  31ديسمبر2019م.

WWW.KAEC.NET

تم تحديد المعاييرالضرورية التي قامت إدارة المجموعة على أساسها بتجميع المعلومات المالية التصورية الموحدة في الملحق  13من قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية .تم إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية
غير المراجعة على أساس االفتراضات والتقديرات والشكوك والمعلومات المتاحة حاليا ،وهي مقدمة ألغراض توضيحية فقط (انظر اإليضاح  .)3وبالتالي،
فإن المعلومات المالية الموحدة التصورية المرفقة غير المراجعة قد ال تعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي الفعلي أو نتائج عمليات المجموعة ،ألنها
تعتمد على استكمال جميع اإلجراءات القانونية والموافقات التنظيمية المتعلقة بحوالة الدين ،المخطط لها في تاريخ مستقبلي .عالوة على ذلك ،فإن
المعلومات المالية الموحدة التصورية المرفقة غيرالمراجعة للمجموعة ال تدعي أنها تتوقع المركزالمالي المستقبلي للمجموعة أو نتائج عملياتها.
استخدمت اإلدارة القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والمعدة ً
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
والمعايير واإلعالنات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلعداد المعلومات المالية
الموحدة التصورية غيرالمراجعة المرفقة.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.2

أساس اإلعداد (تابع)

2-2

أساس القياس

تم إعداد المعلومات المالية الموحدة التصورية على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يذكر خالف ذلك ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية.

3-2

عملة النشاط والعرض

يتم عرض هذه المعلومات المالية الموحدة التصورية للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة األم .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم
المجموعة بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياس بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام عملة النشاط المحددة .تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف
ريال سعودي ،ما لم يذكرخالف ذلك.

نتيجة لذلك ،من المفترض أنه اعتبارا من  1يناير2020؛

وقد نتج عن ذلك زيادة في رأس مال الشركة المصدربمبلغ  2,833مليون ريال سعودي ،وانخفاض مقابل في القروض طويلة األجل بمبلغ  2,833مليون ريال
سعودي والتأثيرات ذات صلة على األعباء المالية والتوضيحات المالية األخرى ،كما هو موضح أدناه .تم إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها  10ريال
سعودي.
ومع ذلك ،فإن المعلومات المالية الموحدة التصورية المرفقة غيرالمراجعة قد ال تعكس الصورة الدقيقة للمركزالمالي الفعلي أونتائج عمليات المجموعة،
حيث أن حوالة الدين المستحق الدفع إلى وزارة المالية لتصبح من وزارة المالية إلى صندوق االستثمارات العامة واالكتتاب في األسهم من قبل صندوق
االستثمارات العامة يعتمد على االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحوالة وتحويل الدين ،المخطط لها في تاريخ مستقبلي.
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 ً
بناء على اتفاقية حوالة الدين بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،تم حوالة جزء من القرض طويل األجل المستحق الدفع لوزارة
المالية بمبلغ  2,833مليون ريال سعودي إلى صندوق االستثمارات العامة.
بعد ذلكً ،
بناء على اتفاقية االكتتاب بين الشركة وضامنيها وصندوق االستثمارات العامة ،تم تحويل القرض طويل األجل المستحق الدفع
لصندوق االستثمارات العامة بعد عملية حوالة القرض والبالغ  2,833مليون ريال سعودي إلى حقوق ملكية عن طريق إصدار أسهم جديدة إلى
صندوق االستثمارات العامة.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

3.تحويل الدين إىل حقوق ملكية

كما هو مذكور في اإليضاح  ،1-2أعدت اإلدارة المعلومات المالية الموحدة التصورية غيرالمراجعة ً
بناء على افتراض أن تاريخ معاملة تحول الدين إلى حقوق
ملكية هو  1يناير 2020مً .
وبناء عليه ،يتم إجراء جميع التعديالت على الرسوم المالية والتعليقات المالية ذات الصلة على افتراض أن جميع اإلجراءات
القانونية المتعلقة بتحول الدين ،بما في ذلك اتفاقيات حوالة الدين واالكتتاب ،والموافقات التنظيمية ،قد اكتملت ودخلت حيزالتنفيذ اعتبارا من  1يناير
2020م.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

توضح اإليضاحات التالية كيفية تأثيرالتحويل المقترح للدين إلى حقوق الملكية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة التصورية غير
المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م ،وقائمة المركزالمالي الموحد التصورية غيرالمراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة التصورية غير المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،إذا تمت المعاملة في 1
يناير2020م.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة التصورية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

إيرادات

547,287

-

547,287

تكلفة إيرادات

()866,316

-

()866,316

مجمل الخسارة

()319,029

-

()319,029

المصروفات
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البيع والتسويق

()79,676

-

()79,676

عمومية وإدارية

()277,094

-

()277,094

خسارة االنخفاض في القيمة

()167,960

-

()167,960

استهالك

()191,786

-

()191,786

إطفاء

()8,094

-

()8,094

الخسارة من العمليات الرئيسية

()1,043,639

-

()1,043,639

اإليرادات األخرى ( /المصروفات)

-

دخل وديعة مرابحة

2,536

-

2,536

أعباء تمويلية

()315,568

90,935

()224,633

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

48,065

-

48,065

إيرادات أخرى ،بالصافي

115,242

-

115,242

خسارة السنة قبل الزكاة

()1,193,364

90,935

()1,102,429

الزكاة

()55,000

()2,250

()57,250

صافي خسارة السنة

()1,248,364

88,685

()1,159,679

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى من شركة مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()14,170

-

()14,170

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أوالخسارة الموحدة التصورية في الفترات الالحقة:
3,552

-

3,552

()10,618

-

()10,618

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

()1,258,982

88,685

()1,170,297

خسارة السهم األساسية والمخفضة العادية إلى مالكي األسهم العائدة في الشركة األم (بالريال
السعودي للسهم)

()1.47

أرباح إعادة قياس من التزامات المنافع المحددة

خسارة السهم
0.45

()1.02

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

قائمة المركز المالي الموحد التصورية
كما في
 31ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

كما في
 31ديسمبر2020م

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة

عقارات استثمارية

4,906,277

--

4,906,277

إيرادات غيرمفوترة

300,848

--

300,848

عقارات التطوير

1,315,494

--

1,315,494

موجودات غيرملموسة

7,877

--

7,877

االستثمارفي شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

2,445,822

--

2,445,822

ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

117,848

--

117,848

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

14,788,076

--

14,788,076

الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من ذمم الموظفين المدينة ـ برنامج تملك منزل

7,785

--

7,785

إيرادات غيرمفوترة

444,610

--

444,610

عقارات التطوير

145,153

--

145,153

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

654,776

--

654,776

ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

101,358

--

101,358

النقد وما في حكمه

174,904

--

174,904

إجمالي الموجودات المتداولة

1,528,586

1,528,586

إجمالي الموجودات

16,316,662

16,316,662

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

8,500,000

2,833,333

11,333,333

احتياطي نظامي

11,536

--

11,536

خسائرمتراكمة

()2,668,263

88,685

()2,579,578

إجمالي حقوق الملكية

5,843,273

2,922,018

8,765,291

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

موجودات حق استخدام

84,250

-

84,250
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ممتلكات ومعدات

5,609,660

--

5,609,660

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

قائمة المركز المالي الموحد التصورية (تابع)
كما في  31ديسمبر
2020م

التعديالت التصورية

كما في  31ديسمبر
2020م

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

المطلوبات غيرالمتداولة

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

272

قروض طويلة األجل

5,475,161

()2,833,333

2,641,828

مطلوبات عقود إيجار

51,319

--

51,319

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

61,937

--

61,937

عنصرتمويل غيرمكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل

93,906

--

93,906

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

31,977

--

31,977

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

5,714,300

()2,833,333

2,880,967

المطلوبات المتداولة
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ذمم دائنة ومستحقات

1,510,420

()90,935

1,419,485

الزكاة المستحقة

108,687

2,250

110,937

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2,626,250

--

2,626,250

قروض قصيرة األجل

472,933

--

472,933

مطلوبات عقود إيجار

40,799

--

40,799

إجمالي المطلوبات المتداولة

4,759,089

()88,685

4,670,404

إجمالي المطلوبات

10,473,389

()2,922,018

7,551,371

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

16,316,662

--

16,316,662

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة التصورية
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل الزكاة

()1,193,364

90,935

()1,102,429

خسارة االنخفاض في القيمة

264,989

--

264,989

إطفاء

8,094

--

8,094

أعباء تمويلية

315,568

()90,935

224,633

الحصة في نتائج شركات مستثمرفيها بطريقة حقوق الملكية

()48,065

--

()48,065

دخل وديعة مرابحة

()2,536

--

()2,536

عكس إيرادات فائدة غيرمكتسبة

()39,495

--

()39,495

أرباح من بيع عقارات استثمارية

()5,717

--

()5,717

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

--

--

--

مصروف منافع الموظفين ـ برنامج تملك منزل

8,264

--

8,264

مخصص عقارات التطوير

137,622

--

137,622

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15,930

--

15,930

()196,798

--

()196,798

تعديالت رأس المال العامل
ذمم مدينة للموظفين – برنامج تملك منزل

()10,062

--

()10,062

إيرادات غيرمفوترة  -بالصافي

298,661

--

298,661

عقارات التطوير

110,347

--

110,347

الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى

()84,991

--

()84,991

ذمم دائنة ومستحقات

88,834

--

88,834

صافي النقد الناتج من العمليات

205,991

--

205,991

أعباء تمويلية مدفوعة

()191,175

--

()191,175

أعباء تمويلية مدفوعة على مطلوبات عقود إيجار

()3,958

--

()3,958

الزكاة المدفوعة

()68,129

--

()68,129

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

()14,309

--

()14,309

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()71,580

--

()71,580
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استهالك

341,912

--

341,912

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

تعديالت لتسوية خسارة السنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة التصورية (تابع)
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

(مراجعة)
ألف ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م
(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

األنشطة االستثمارية

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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استثمارفي وديعة مرابحة ألجل

1,481,554

--

1,481,554

دفع نقدي لودائع مرابحة ألجل

()1,582,359

-

()1,582,359

دخل وديعة مرابحة

2,536

-

2,536

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()144,002

--

()144,002

إضافات مكونة للعقارات االستثمارية

()12,168

--

()12,168

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

13,023

-

13,023

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

-

-

إضافات إلى موجودات غيرملموسة

()3,455

--

()3,455

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()244,871

--

()244,871

األنشطة التمويلية
المتحصل من قروض

256,946

--

256,946

مدفوعات قروض

()162,750

--

()162,750

الحركة في إيرادات فوائد غيرمكتسبة

17,013

--

17,013

سداد قروض قصيرة األجل لمطلوبات عقود إيجار

-

-

-

مدفوعات من التزامات عقود إيجار

()24,247

-

()24,247

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

86,962

-

86,962

النقص في النقد وما في حكمه

()229,489

--

()229,489

النقد وما في حكمه في بداية السنة

404,393

--

404,393

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

174,904

--

174,904

رأس المال
 31ديسمبر2020م
قبل تحول القرض
عدد األسهم باأللف

رأس المال
(باأللف ريال سعودي)

 31ديسمبر2020م
بعد تحول القرض
عدد األسهم باأللف

رأس المال
(باأللف ريال سعودي)

ُمصدرنقدا

680,000

6,800,000

963,333

9,633,333

ُمصدرعينيا

170,000

1,700,000

170,000

1,700,000

850,000

8,500,000

1,133,333

11,333,333

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

.3

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

رأس المال (تابع)
تعود الزيادة في رأس المال المصدر إلى تحويل جزء من القرض طويل األجل ،المستحق الدفع إلى وزارة المالية ،والذي تم حوالته إلى صندوق االستثمارات
ً
اعتبارا من  1يناير2020م بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،إلى حقوق الملكية عن طريق إصدارأسهم
العامة من خالل اتفاقية حوالة دين؛
جديدة لصندوق االستثمارات العامة عن طريق اتفاقية اكتتاب بين الشركة وضامنيها وصندوق االستثمارات العامة ،اعتبارا من  1يناير 2020م .وقد أدى
ذلك إلى زيادة رأس المال المصدر وانخفاض في القروض طويلة األجل بمبلغ  2.833مليون ريال سعودي .تم إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها 10
ريال سعودي.
فيما يلي هيكل ملكية األسهم العادية قبل وبعد تحول القرض:

صندوق االستثمارات العامة

قبل تحويل القرض
نسبة الحصة ٪

ريال سعودي

عدد األسهم

نسبة الحصة ٪

ريال سعودي

عدد األسهم

-

-

-

%25

2,833,333,340

283,333,334

أخرى

%100

8,500,000,000

850,000,000

%75

8,500,000,000

850,000,000

اإلجمالي

%100

8,500,000,000

850,000,000

%100

11,333,333,340

1,133,333,334

قروض طويلة األجل
(مراجعة)
الرصيد كما هو مفصح عنه

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

5.475.161

()2.833.333

2.641.828

تمثل التعديالت التصورية الزيادة في رأس المال المصدر إلى تحويل جزء من القرض طويل األجل ،المستحق الدفع إلى وزارة المالية ،والذي تم حوالته إلى
ً
اعتبارا من  1يناير 2020م بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،إلى حقوق الملكية
صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين؛
عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق االستثمارات العامة عن طريق اتفاقية اكتتاب بين الشركة وضامنيها وصندوق االستثمارات العامة ،اعتبارا من
 1يناير 2020م .وقد أدى ذلك إلى زيادة رأس المال المصدر وانخفاض في القروض طويلة األجل بمبلغ  2,833مليون ريال سعودي .لغرض تحول الدين إلى
حقوق ملكية ،يتم تحول الجزء غيرالمتداول من القرض طويل األجل إلى حقوق ملكية ً
وفقا التفاقية حوالة القرضً .
وبناء عليه ،يتم إجراء جميع التعديالت
ً
بناء على هذه الحقيقة .ولكن ،إذا تم تحول الجزء الحالي من القرض طويل األجل ،فسوف تتأثرالتعديالت في قائمة المركزالمالي.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

الشركاء

بعد تحول القرض

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

تحويل الدين إىل حقوق ملكية (تابع)

	.3

التأثيرات األخرى

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
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للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

التعديالت التصورية

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر2020م

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

أعباء تمويلية

()315,568

90,935

()224,633

أعباء تمويلية مستحقة

338,459

()90,935

247,524

الزكاة

()55,000

()2,250

()57,250

الزكاة المستحقة

108,687

2,250

110,937

خسائرمتراكمة

()2,668,263

88,685

()2,579,578

تمثل التعديالت التصورية الزيادة في رأس المال المصدر إلى تحويل جزء من القرض طويل األجل ،المستحق الدفع إلى وزارة المالية ،والذي تم حوالته إلى
ً
اعتبارا من  1يناير 2020م بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،إلى حقوق الملكية
صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين؛
ق
عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق االستثمارات العامة عن طريق اتفاقية اكتتاب بين الشركة وضامنيها وصندو االستثمارات العامة ،اعتبارا من
 1يناير 2020م .وقد أدى ذلك إلى انخفاض في األعباء المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م مع تأثير مماثل على األعباء المالية المتراكمة والخسائر
المتراكمة.
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4.القروض طويلة األجل
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

التعديالت
التصورية
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

(مراجعة)

(غيرمراجعة)

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

قرض من وزارة المالية (انظراإليضاح (أ) أدناه)

5,000,000

()2,833,333

2,166,667

5,000,000

أخرى (انظراإليضاح (ب) أدناه)

3,101,411

-

3,101,411

3,113,750

8,101,411

()2,833,333

5,268,078

8,113,750

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظراإليضاح (أ) و (ب) أدناه)

()2,626,250

-

()2,626,250

()1,557,500

الجزء غيرالمتداول من قروض طويلة األجل

5,475,161

()2,833,333

2,641,828

6,556,250

 .أخالل السنة 2011م ،استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ  5.000مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطويرمدينة الملك عبد الله االقتصادية.
القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا مربعا من أرض فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق
السداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتبارا
من  1سبتمبر 2015م .ولكن ً
وبناء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد ،أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 2015م
جدولة القرض بتمديد فترة السماح إلى خمس سنوات إضافية .خالل يناير2020مً ،
بناء على المناقشات التي أجريت مع وزارة المالية ،قامت وزارة
المالية بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في يونيو 2020م إلى يناير 2021م .وبالتالي فإن المبلغ األسا�سي مستحق السداد اآلن على سبعة
ُ
ً
ابتداء من يناير2021م مع عمولة مستحقة تدفع سنويا.
أقساط
بتاريخ  1يناير2020مً ،
بناء على اتفاقية االكتتاب المبرمة بين الشركة وضامينها وصندوق االستثمارات العامة ،جزء من قرض طويل األجل يستحق
الدفع إلى وزارة المالية ،والذي تم تحوله إلى صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات
العامة ،بقيمة  2.833مليون ريال سعودي ،إلى حقوق الملكية .وقد أدى ذلك إلى زيادة رأس المال المصدر وانخفاض في القروض طويلة األجل
بمبلغ  2.833مليون ريال سعودي( .راجع اإليضاح .)3

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.4

القروض طويلة األجل (تابع)
 .بخالل سنة 2014م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال سعودي .يترتب على تسهيالت المرابحة
للتمويل عمولة حسب األسعار التجارية .وبلغ الرصيد القائم للقرض قصير األجل كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  976.25مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر 2019م 976.25 :مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا
من  30يونيو 2018م حتى  31ديسمبر 2021م .وتم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا بمبلغ  976.25مليون ريال سعودي
كمطلوبات متداولة .القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  1.669مليون ريال سعودي،
ً
بناء على التعرض الحالي القائم من قبل الشركة ،تحتفظ بها الشركة األم وبسند ألمربمبلغ  1,642.5مليون ريال سعودي وفقا آلخرقائمة مطلوبات
وموجودات أجنبية.

5.الذمم الدائنة والمستحقات
 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

ذمم دائنة تجارية

363,630

340,256

أعباء تمويلية مستحقة

247,524

218,024

مبالغ محتجزة دائنة

251,063

284,772

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

250,848

154,083

تكاليف عقود مستحقة الدفع

187,228

132,223

سلف من عمالء

64,556

94,069

مبالغ سيتم التبرع بها ألغراض خيرية

41,059

44,321

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

4,558

15,106

ضريبة قيمة مضافة مستحقة

-

3,737

إيرادات فائدة غيرمكتسبة  -برنامج تملك منزل

3,571

3,307

أرباح غيرمكتسبة

5,448

15,210

1,419,485

1,305,108
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خالل السنتين 2014م و 2015م ،قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب
عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة .بلغ الرصيد المستحق لتسهيالت القرض المعني ،في  31ديسمبر 2020م 1.700 ،مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 1.700 :مليون ريال سعودي) .وفقا لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي ثمانية سنوات من البداية
حتى النهاية مع فترة سماح ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التم�شي مع مبادئ الشريعة ،فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل
البنك بمبلغ  250مليون ريال سعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا
للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض .خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت معدلة مع
بنك تجاري للتسهيالت المستحقة بقيمة  1.700مليون ريال سعودي .وبالتالي ،فإن المبلغ األصلي يستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتها
 3سنوات من سنة 2020م إلى سنة 2022م ،على أقساط متعددة نصف سنوية غير متساوية من سنة 2023م إلى سنة 2030م .إن تسهيالت
القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  3.000مليون ريال سعودي.
وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمربمبلغ  1.700مليون ريال سعودي.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

خالل سنة 2015م ،وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب
المعدالت التجارية .وبلغ الرصيد القائم للقرض قصير األجل كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  437.5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 437.5مليون ريال سعودي) .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من  20أكتوبر2019م حتى
 20أبريل 2023م .وتم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا بمبلغ  250مليون ريال سعودي كمطلوبات متداولة .القرض مضمون
مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  1.500مليون ريال سعودي منها نسبة ٪92
تم استكماله فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا بسند ألمربمبلغ  1.200مليون ريال سعودي.

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

	.5

الذمم الدائنة والمستحقات (تابع)

في  1يناير 2020مً ،
بناء على اتفاقية االكتتاب المبرمة بين الشركة وضامينها وصندوق االستثمارات العامة ،جزء من قرض طويل األجل يستحق الدفع إلى
وزارة المالية ،والذي تم تحوله إلى صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،بقيمة 2.833
مليون ريال سعودي ،إلى حقوق الملكية .وقد نتج عن ذلك انخفاض في األعباء المالية المستحقة بمبلغ  90.9مليون ريال سعودي( .راجع اإليضاح .)3

6.الزكاة المستحقة

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

مخصص السنة الحالية

37,250

45,000

مخصص السنة السابقة

20,000

-

57,250

45,000

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

الحركة يف المخصص
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 31ديسمبر2020م
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
ألف ريال سعودي

في بداية السنة

121,816

156,843

المحمل للسنة الحالية

37,250

45,000

المحمل للسنة السابقة

20,000

-

مدفوعات خالل السنة

()68,129

()80,027

في نهاية السنة

110,937

121,816

في  1يناير 2020مً ،
بناء على اتفاقية االكتتاب المبرمة بين الشركة وضامينها وصندوق االستثمارات العامة ،جزء من قرض طويل األجل يستحق الدفع إلى
وزارة المالية ،والذي تم تحوله إلى صندوق االستثمارات العامة من خالل اتفاقية حوالة دين بين وزارة المالية وصندوق االستثمارات العامة ،بقيمة 2.833
مليون ريال سعودي ،إلى حقوق الملكية .وقد نتج عن ذلك زيادة في الزكاة المستحقة بمبلغ  2.25مليون ريال سعودي ،وهو ما يمثل أفضل تقدير لإلدارة
للتأثيرالمحتمل النا�شئ عن تحول الدين إلى حقوق ملكية( .راجع اإليضاح .)3

المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية يف  31ديسمرب 2020م

شركة إعمار المدينة االقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

7.إدارة رأس المال
يتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي األسهم في الشركة األم .تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ
على المستثمروثقة المقرضين والسوق واستمرارية التطويرالمستقبلي للعمل التجاري .يتمثل الهدف األسا�سي من استراتيجية إدارة راس مال المجموعة في
التأكد من المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم أعمالها التجارية وتعظيم القيمة للمساهمين.
تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .وللمحافظة على وتعديل رأس
المال يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة
بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على إجمالي راس المال زائد صافي الدين .في  31ديسمبر2020م ،كانت نسبة مديونية
المجموعة 2019( ٪35م.)٪54 :

8.الموافقة عىل المعلومات المالية الموحدة التصورية
تم الموافقة على القوائم المالية الموحدة التصورية غير المراجعة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  5مايو 2021م الموافق  23رمضان
1442ه.

ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻠﻟــﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ

ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد
متطلبات هيكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى .إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية المرتبطة سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا .لم تكن هناك
حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة الحالية .لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات
المنتهية في  31ديسمبر2020م و  31ديسمبر2019م.
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