
 

 
 

االقتصاديةركة إعمار المدينة ــــــش  
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموحدة غير المراجعة
م2016يونيو  30  
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 ــ 6ــ 

 األولية الموحدةات حول القوائم المالية إيضاح
 م2016 يونيو 30
 
 الشركة  أنشطةـ  1
 

تعملل فلي المملكلة شركة مساهمة سعودية ك( أو "الشركة األم" )"الشركة" االقتصاديةشركة إعمار المدينة  تأسست
سلللبتمبر  21)الموافلللق  هلللـ1427رمضلللان  3بتلللاريخ  2533بموجلللب القلللرار اللللوزاري رقلللم العربيلللة السلللعودية 

 26الموافلق )هلـ 1427ن رمضلا 8بتاريخ  4030164269رقم األولى السجل التجاري م( وحصلت على 2006
 4602005884رابغ مع تعديل السجل التجلاري بلالرقم  إلىاألم تم نقل المقر الرئيسي للشركة  .(م2006سبتمبر 
 م(.2014ديسمبر  28هـ )الموافق  1436ربيع أول  6تاريخ 

 
ة التطوير األخلرى وغيرها، وأنشط االقتصاديةأعمالها في مجال تطوير العقارات في المناطق األم تزاول الشركة 

/ تلأجير األراضلي  بما في ذلك البنى التحتية وترويج وتسويق وبيلع األراضلي داخلل منلاطق التطلوير ونقلل ملكيلة
آلخلرين. يتمثلل النشلاط الرئيسلي للشلركة فلي تطلوير مدينلة صلالح اوتطوير المباني والوحلدات السلكنية واإلنشلاء ل

 .  االقتصاديةالملك عبد هللا 
 
  داد والتوحيدأساس اإلعـ  2
 
 أساس اإلعداد 1ـ  2

المتعلارف عليهلا فلي المملكلة العربيلة السلعودية المحاسلبة  لمعاييرتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة طبقا  
. ال تتضلمن القلوائم وتمشيا  مع معيار التقلارير الماليلة األوليلة الصلادرة علن الهيئلة السلعودية للمحاسلبين القلانونيين

طبقللا   التللي يللتم إعللدادهااليللة األوليللة الموحللدة جميللع المعلومللات واالفصللاحات المطلوبللة للقللوائم الماليللة الكاملللة الم
 للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

 
تقريلب األرقلام األم وبلاللاير السلعودي وهلو عمللة التشلغيل للشلركة الموحلدة لقد تلم علرض القلوائم الماليلة األوليلة 

 خالف ذلك. ما لم يرد صحيحألقرب ألف 
 

 لنتائج المالية السنوية.دقيقا  إلى ا مؤشرا  الموحدة القوائم المالية األولية في  التي تم عرضهاالنتائج  قد ال تكون
 
 
 التوحيدأساس  2ـ  2

تها التابعللة )ياشللار إليهللا جميعللا  بللـ الموحللدة مللن القللوائم الماليللة للشللركة األم وشللركاالقللوائم الماليللة األوليللة تتكللون 
 "المجموعة"( بعد استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الجوهرية المتداولة بين شركات المجموعة.

 
االسللتثمارات وتمثللل نشللاطها الرئيسللي فللي التطللوير لللدى الشللركة اسللتثمارات فللي شللركاتها التابعللة التاليللة التللي ي

 وإنشاء الشركات. نة العقارات وتوفير خدمات التعليم العاليوالبيع/التأجير وتشغيل وصيا التسويقو
 

 

 اسم الشركة التابعة

 

 بلد التأسيس

نسبة رأس المال المملوك  سنة التأسيس

 )بصورة مباشرة أو غير مباشرة(

 م2015 م2016   

 %99 %99 2010 المملكة العربية السعودية شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة

 %98 %98 2011 المملكة العربية السعودية طوير المناطق الصناعية المحدودةشركة ت

 %98 %98 2013 المملكة العربية السعودية شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن االقتصادية

 %98 %98 2013 المملكة العربية السعودية الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية

 %98 %98 2013 المملكة العربية السعودية مدن االقتصاديةشركة تطوير عقارات ال

)انظر اإليضاح  شركة إعمار المعارف المحدودة

 ــ 100% 2015 المملكة العربية السعودية أدناه(
 

% 96 يمثللمليلون لاير سلعودي  9.6 األم مبللغ م، اسلتثمرت الشلركة2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 للشركة األم. % مملوك من شركات تابعة4 المتبقيالرصيد المعارف المحدودة.  من أسهم شركة إعمار
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 )تتمة( أساس اإلعداد والتوحيدـ  2
 
 التوحيد )تتمة(أساس  2ـ  2
 

 التابعة الشركة

ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ اسلتثمارات طويللة األجلل  لمجموعةاالتي تملك فيها  الشركة التابعة هي الشركة
% من رأس الملال اللذي يحلق لله التصلويت أو الواقعلة تحلت سليطرة الشلركة األم. يلتم توحيلد 50عن حصة تزيد 

وتبقلى كلذلك حتلى تلاريخ  ملن الشلركة األم السيطرة عليهلامن تاريخ  للمجموعةالشركات التابعة المملوكة بالكامل 
باسلتخدام و. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة في نفس فترة إعداد القوائم المالية للشلركة األم وال السيطرةز

يتم اسلتبعاد جميلع األرصلدة واإليلرادات والمصلروفات واألربلاح والخسلائر غيلر المحققلة  سياسات محاسبية ثابتة.
 ل عند التوحيد.الناتجة عن التعامالت بين أعضاء المجموعة بالكام

 
تمثل الحصص غير المسيطرة ذلك الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للمجموعة 

في قائمة المركز المالي  المساهمينوالتي يتم عرضها بشكل مستقل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق 
 بشكل مستقل عن حقوق المساهمين في الشركة األم.الموحدة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة ـ 3
 

إن السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة تتوافق مع المعايير 
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتوافق أيضا  مع تلك المعايير المستخدمة في إعداد 

 م.2015ديسمبر  31لسنوية عن السنة المنتهية في القوائم المالية ا
 

وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس االستحقاق المحاسبي المعدل تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 
قياس القيمة العادلة  تتضمن" ولتملك منزلبرنامج "للوصول إلى صافي القيمة الحالية لذمم مدينة للموظفين ـ 

 محتفظ بها للبيع.كأصول جودات المصنفة للمو
 

 :المتبعة فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة

 
 استعمال التقديرات

تراضات وفقا  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافالقوائم المالية األولية الموحدة إعداد يتطلب 
عن الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في  واالفصاحعلى قيم الموجودات والمطلوبات المصرح عنها تؤثر 
 .لمصروفات المصرح عنها خالل فترة التقرير الماليومبالغ اإليرادات واالقوائم المالية األولية الموحدة تاريخ 

 
 النقد وما في حكمه

ة األجل عالية واالستثمارات األخرى قصيرمن النقد في الصندوق واألرصدة البنكية النقد وما في حكمه  يتكون
 .أو أقل أشهر 3خالل  التي تستحقالسيولة 

 
 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

إيداعات تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة من تاريخ  ودائع المرابحة ألجل لدى البنوكتتضمن 
 .عليالفيتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة لدى البنوك على أساس العائد  اإليداع.

 
 الذمم المدينة

الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم  تسجيليتم 
تكوين مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 

لمبالغ المستردة الحقا  من المبالغ التي سبق شطبها لحساب تقيد ا المبلغ. يتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها.
 قائمة الدخل الموحدة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ـ 3
 

 عقارات للتطوير
نشاء لغرض البيع كعقارات للتطوير. تادرج اإلإنشاؤها أو هي في طور اقتناؤها أو صنف العقارات التي تم تا 

التي هي في أيهما أقل. تادرج العقارات المباعة وـ العقارات غير المباعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق 
لها ناقصا  الفواتير المرحلية. تتضمن تكلفة عقارات التطوير تكلفة  العائدزائدا  الربح طور التطوير بالتكلفة 

 ضروريةض والمصروفات األخرى المتعلقة بها التي يتم تحويلها لعقارات للتطوير عندما تكون األنشطة األر
والتكاليف  التجهيزمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري ناقصا  تكاليف . يللبيعلتجهيز العقارات 

 التي يتم تكبدها خالل عملية بيع العقار.
 

عندما يتم تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة به بما في ذلك البنية التحتية والمرافق لكامل   وجاهزا  مكتمال  يعتبر العقار 
ستبعاد التكلفة والربح / الخسارة العائدة للعقار نقل ملكيته في تلك المرحلة. يتم االمشروع باإلضافة إلى تسليمه و

لتطوير في تاريخ كل راجعة القيم الدفترية لعقارات ااإلدارة بموالفواتير المرحلية من العقارات للتطوير. تقوم 
 .تقرير

 
 عقارات استثمارية
 التي يتم اقتناؤهاألغراض اإليجار أو تنمية رأس المال إضافة إلى تلك  التي يتم اقتناؤهاتاصنف العقارات 

هالك ة بعد خصم االستالستعماالت مستقبلية غير محددة كعقارات استثمارية. تادرج العقارات االستثمارية بالتكلف
إن وجدت. تتضمن العقارات االستثمارية المباني التي يتم استهالكها بطريقة ـ المتراكم وأي خسائر متراكمة 

 سنة. 30العمر االنتاجي المقدر بـ  على مدىالقسط الثابت 
 

في االستعمال  يتم تحويل العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات للتطوير فقط عندما يكون هناك تغير
معزز من واقع بدء أعمال التطوير بغرض البيع. تتم مثل هذه التحويالت طبقا  للقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ 

 التحويل. 
 

 الملكيةاستثمار في شركة محاسب عنها بطريقة حقوق 
المجموعة  تحت سيطرةالواقعة في تلك المنشآت  الملكيةحاسب عنه بطريقة حقوق يتمثل استثمار المجموعة الما 

ويتضمن أيضا   ستراتيجية.على القرارات المالية والتشغيلية اال موافقة باإلجماع تتطلبترتيبات تعاقدية خالل من 
نسبة ملكية ما بين في حدود المالية والتشغيلية  هاسياساتعة تأثير هام ـ وليس سيطرة ـ على التي للمجموالمنشآت 

 % من حقوق التصويت.50% و20
 

طويلة األجل التي تشكل في  والحصص الملكيةطريقة حقوق  وفق المنشأة المستثمر بهافي  حتساب االستثماريتم ا
تسجيل  الملكية. ويتم بموجب طريقة حقوق المنشأة المستثمر بهاستثمار في االمن صافي  ا  جوهرها جزء
ما بعد  مصاريفالموحدة بالتكلفة زائدا   األوليةفي قائمة المركز المالي  المنشأة المستثمر بهااالستثمار في 

خسارة توزيعات األرباح وأي  ا  ناقص للمنشأة المستثمر بهاستحواذ في حصة المجموعة من صافي الموجودات اال
 .تإن وجدـ انخفاض في القيمة 

 
ة حقوق وفقا  لطريقنسبة مليكتها في الشركة  المنشأة المستثمر بهاخسائر  منعندما تتجاوز حصة المجموعة 

في حالة وجود صفر وال يتم تحمل أي خسائر أخرى إال الالقيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى  خفضيتم الملكية، 
عن الشركة المحاسب عنها بطريقة حقوق  نيابة  مني على المجموعة أو عند تنفيذ مدفوعات لتزام قانوني أو ضا

 .الملكية
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 ملك منزل للموظفبرنامج ت
على مدى  عمولةوفقا  لسياسة المجموعة، تبيع المجموعة وحدات مبنية للموظفين باتفاقيات إيجار تمويلي بدون 

ستقالة أو الفصل من بعد التقاعد أو اال البرنامج حتى عشرين سنة. يحق للموظف ان يستمر في االنتفاع من هذا
برنامج تملك منزل للموظفين. يتم  في إطارالشركة. يتم االعتراف بإجمالي قيمة دفعات االيجار كذمم مدينة 

غير مكتسبة وبتأثير مماثل في  عمولةتسجيل الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كأرباح 
في قائمة الدخل  عمولةعتراف بأرباح الالموظفين. يتم اال مزايابند مصروف  ضمنالموحدة  األوليةقائمة الدخل 

الفعلي. في حالة إلغاء عقد االيجار من قبل  عمولةستخدام معدل المدة عقد اإليجار بااألولية الموحدة على مدى 
 ائمة الدخل األولية الموحدة.عتراف به في قالموظف ويتم االالموظف، ال يتم رد المبلغ المدفوع من 

 
 الممتلكات والمعدات

مخصوما  منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في قيمتها. تستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات بالتكلفة تدرج 
ناقصا  قيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة استخدامها بطريقة القسط الثابت على مدى الممتلكات والمعدات 

 ار اإلنتاجية التقديرية للموجودات. األعم
 

لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات للممتلكات والمعدات يتم مراجعة القيمة الدفترية 
في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت 

لقيمة التقديرية الممكن استردادها يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها القيمة الدفترية ا
 باعتبارها قيمتها العادلة، مخصوما  منها تكلفة بيعها أو القيمة قيد االستعمال ـ أيهما أعلى.

 
ي تزيد في قيمة ، أما التحسينات التقائمة الدخل األولية الموحدةتحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على 

 الموجودات ذات العالقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها.
 

احتساب يتم قياس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  خسائر انخفاض القيمة ـ إن وجدت ـ وال يتم 
ة من أجله وتحويلها إلى الفئة استهالك على األعمال الرأسمالية إلى أن يتم تجهيز هذه األعمال للغرض القائم

 المناسبة ضمن الممتلكات والمعدات.
 

 القروض 
والمتعلقة بتكاليف  ناقصا  التكاليف المرتبطة مباشرة   للثمن المستلم العادلةالقيمة بلقروض باعتراف األولي يتم اال

ستخدام بالتكلفة المطفأة با عمولةالتي يترتب عليها ض  القرويتم إعادة قياس المعاملة. بعد االعتراف األولي، 
 الفعلي. عمولةمعدل ال

 
  للبيعموجودات غير متداولة محتفظ بها 

بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة  للبيعمحتفظ بها  كأصوليتم قياس الموجودات غير المتداولة التي يتم تصنيفها 
عندما  للبيعات غير متداولة محتفظ بها أيهما أقل. يتم تحويل الموجودات إلى موجودـ بعد خصم تكاليف البيع 

ه الموجودات بدال  من االستمرار في مثل هذ بيعاسترداد القيمة الدفترية بصفة رئيسية من خالل  من المتوقعيكون 
توفر  شريطةحالته الراهنة  علىالفوري  للبيعستعمالها. حتى تكون هذه هي الحالة، يجب أن يكون األصل متاحا  ا

 بشكل كبير. قائما   البيعحتمال أن يكون امثل هذه الموجودات و الستبعادة الشروط العادي
 
 مستحقاتالدائنة والذمم ال

تم إصدار  سواءلبضائع أو الخدمات المستلمة لغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل ايتم اثبات المطلوبات بالمبا
 . يتمفواتير بها أم لم 

 
 المخصصات

يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك عندما  اتمخصص تكوينيتم 
  احتمال نشوء تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.
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 الزكاة 
قائمة الدخل االلتزام على  يتم تحميل .لزكاة وفقا  لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعوديةتحتسب ا

. والمبالغ اإلضافية ـ إن وجدت ـ والتي قد تستحق عند االنتهاء من الربط يتم تسجيلها في السنة التي األولية الموحدة
 يتم فيها االنتهاء من الربط. 

 
 مساهمة مؤجلة
حتية والتي يتم تسجليها موجودات البنية التنظير من العمالء  المبالغ التي يتم استالمهاالمؤجلة  تمثل المساهمة

بعد يتم حتية بالرجوع إلى المساهمات المستلمة وموجودات البنية التيتم قياس العقارات المباعة.  ازاء استالملتزام كا
على مدى العمر اإلنتاجي لموجودات البنية التحتية لذلك الجزء مستلمة المساهمات الإطفاء االلتزام المرتبط بذلك 

ملكية  وكالمتعلق بموجودات البنية التحتية ويتم إثبات اإليرادات من المساهمات المتعلقة باألرض عند نقل صك
 .األراضي

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مل السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم حتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لنظام العيتم ا
بالقيمة الحالية للمنافع المستحقة للموظفين فيما إذا يتم احتساب االلتزام  التراكمية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
 .قائمة المركز المالي األولية الموحدةما جرى انهاء خدمات الموظف في تاريخ 

 
 تحقق اإليرادات 

يرادات القيمة العادلة للثمن المستلم أو المدفوعات المحددة بموجب الشروط التعاقدية. يتم إدراج اإليرادات تمثل اإل
حتى تاريخه ويكون باإلمكان قياس التكاليف المجموعة، قتصادية على لتدفق منافع احتمال عندما يكون هناك ا

يجب استيفاء  .مبلغ اإليرادات بصورة يعتد بها أيضا  ، ويمكن قياس يعتد بهاوالتكاليف المستقبلية المتوقعة بصورة 
 .اتعتراف باإليرادير المحددة الموضحة أدناه قبل االالمعاي

 
 بيع العقارات

ستيفاء جميع الشروط ع قطع األراضي على أساس طريقة االستحقاق الكامل عند ايتم تسجيل اإليرادات من بي
 التالية:

 إتمام البيع وتوقيع العقد.  (أ)

 لتزام بدفع ثمن العقار.الموحدة، كافيا  إلثبات االأن يكون استثمار المشتري، حتى تاريخ القوائم المالية األولية   (ب)

 للمجموعة خاضعة ألي رهن في المستقبل. الذمم المدينةال تكون  (ج)

ي في معاملة تكون في أن تكون المجموعة قد قامت بتحويل المخاطر والمنافع العادية للملكية إلى المشتر (د)
 جوهرها بيعا  وال تنطوي على استمرار أي عالقة فعلية بالعقار.

ستكماله و أن تكون قيمة العمل الذي سيتم استكماله أتساب قيمة العمل الذي سيتم اأن تتوفر سهولة قياس واح)هـ( 
 غير جوهرية بالنسبة إلجمالي قيمة العقد.

 
 وعند استيفاء جميع الشروط التالية: االكتمالية والفلل على أساس نسبة يتم تسجيل إيرادات بيع الشقق السكن

% وأكثر( إلثبات االلتزام بدفع 20أن يكون استثمار المشتري حتى تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة كافيا  ))أ( 
 ثمن العقار.

إبرام عقد اإلنشاء ولهندسية والتصاميم أي أن تكون األعمال االمرحلة األولية، أن يكون اإلنشاء قد تجاوز )ب(  
 .تم االنتهاء منها وتجهيز الموقع ووضع أساسات المبنى

 الوحدة. تسليمال يكون باستطاعة المشتري طلب رد المبلغ إال في حالة عدم )ج( أن يكون المشتري ملتزما  بحيث 

 بصورة معقولة.أن يكون باإلمكان تقدير إجمالي المتحصالت من المبيعات والتكاليف )د( 
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  )تتمة( تحقق اإليرادات
 

 إيرادات اإليجارات
 .يتم احتساب الدخل من تأجير العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود اإليجار

  
 الخدماتإيرادات 

يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يكون باإلمكان تقدير نتيجة الخدمة بطريقة يعتمد عليها استنادا  إلى 
 مرحلة إكمال الخدمة في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة.

 
 إيرادات الضيافة

ة والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة، بالصافي بعد واألغذيبات إيرادات اإلقامة في الفنادق يتم إث
 ستحقاق عند تقديم تلك الخدمات.ساس االالخصومات ورسوم البلدية، على أ

 
 إيرادات المدرسة

 ستحقاق.األتعاب األخرى على أساس االوالتسجيل و الرسومعتراف باإليرادات من يتم اال
 

 تكلفة اإليرادات 
مات األخرى المتعلقة بها بما في ذلك لفة األراضي وتكاليف التطوير وتكاليف الخدتتضمن تكلفة اإليرادات تك

 تكاليف البناء. 
الشقق والفلل على نسبة تكلفة التطوير المنجزة حتى تاريخه للوحدات المباعة إلى إجمالي من يرادات اإل تكلفة تستند

 تكاليف التطوير المقدرة لكل مشروع.
 متعلقة بمبيعات األراضي تكلفة األراضي.تتضمن تكلفة اإليرادات ال

 على أساس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات. تقومتكلفة إيرادات الفندق والمدرسة 
 

 االقتراضتكاليف 
ستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم عائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باال االقتراضتتم رسملة تكاليف 
ل هذه التكاليف األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحم   فيها فعليا  إتمام تنفيذ

وفي حالة بعض القروض فإن جميع هذه التكاليف العائدة مباشرة  إلى اقتناء أو  على قائمة الدخل األولية الموحدة.
للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم  أوالمحدد له انشاء أو انتاج أصل يتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض 

رسملتها كجزء من تكاليف األصل. ويتم إنفاق جميع تكاليف االقتراض األخرى في الفترة التي تحدث فيها. تتألف 
  من تكاليف العمولة والتكاليف األخرى تتكبدها المنشأة عند االقتراض.تكاليف االقتراض 

 
 األجنبية  العمالت معامالت

امالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير السعودي طبقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء يتم تسجيل المع
في يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن تسوية المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية ومن ترجمتها المعاملة. 

قائمة الدخل األولية بعمالت أجنبية في حسب أسعار الصرف للموجودات والمطلوبات المقومة نهاية الفترة ب
 الموحدة. 

 
بسعر الصرف بتاريخ تقاس البنود غير النقدية بالتكلفة التاريخية للمعاملة التي تتم بالعملة األجنبية ويتم تحويلها 

 .عتراف األولي لتلك المعامالتاال
 

 المقاصة
في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط عند تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ 

وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على 
المطلوبات في آن واحد. ال تتم المقاصة بين اإليرادات والمصروفات في  لتسويةأساس الصافي أو بيع الموجودات 

خل األولية الموحدة ما لم يطلب أو تسمح به مبادئ المحاسبة المتعارف عليها عموما في المملكة العربية قائمة الد
 السعودية.
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 التقارير القطاعية
موعة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات )قطاع أعمال( أو توريد القطاع هو جزء متميز من المج

يخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر وسط اقتصادي معين )قطاع جغرافي( منتجات وتقديم خدمات في 
 . ومنافع القطاعات األخرى

 
 ية عقارات استثمار ـ 4
 

م: 2015مليون لاير سعودي ) 3.036طة بمبلغ وتكاليف مرتب حقول خضراء يةعقارات االستثمارالتتضمن 
مليون لاير سعودي  2.213مليون لاير سعودي( وبلغت العقارات المكتملة أو تحت االنشاء مبلغ  3.131

 مليون لاير سعودي(. 1.241م: 2015)
 
 ممتلكات ومعدات ـ 5
 

 3.210م: 2015لاير سعودي )مليون  3.353بمبلغ  ،تتضمن الممتلكات والمعدات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
مليون لاير سعودي( تمثل تكاليف االنشاء فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشاريع األخرى في مدينة الملك عبد هللا 

 االقتصادية.
 
 الملكيةمحاسب عنها بطريقة حقوق  ةاستثمار في شركـ  6
 

 م2016   

 لاير سعوديألف 

 

 م2015   

 لاير سعوديألف 

 

 استثمار
 راء حصص من مساهمين آخرينش
 

 حصة من نتائج شركة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 2.487.520 
 117.480 

─────── 
 2.605.000 

  2.487.520 
 117.480 

─────── 
 2.605.000 

    
 يناير 1الرصيد في 

 حصة من النتائج للفترة
 28.365 
(584) 

  20.799 
 553 

 ───────  ─────── 
 يونيو 30ي الرصيد ف

 
استبعاد حصة من األرباح من بيع األراضي ودخل العموالت من الشركة 

 المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 27.781 
─────── 

 
(287.714) 

─────── 
 
 2.345.067 

═══════ 

  21.352 
─────── 

 
(287.714) 

─────── 
 
 2.338.638 

═══════ 

 
شركة مساهمة  ـ م( تم تأسيس شركة تطوير الموانئ2010ابريل  29فق هـ )الموا1431 ىجمادى األول 14بتاريخ 

قتصادية لك عبد هللا االوالتي تعمل على تطوير وتشغيل وصيانة ميناء الملك عبد هللا في مدينة المـ مقفلة سعودية 
من تم ومساهمين(  في شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية )اتفاقية المساهمونقام م، 2011 سنةالخالل و )الميناء(.
فإن حصة الشركة في شركة تطوير تفاقية، التمويل. وبموجب بنود اال وآلية رأس المالاالتفاق على هيكل خاللها 
 %. 34 هي الموانئ

 
مليون لاير سعودي على شكل أرض وبنية تحتية  145باستثمار مبلغ األم م، قامت الشركة 2012خالل السنة 

 تفاقية.االفي تمويل جزء من رأس المال حسب  ساهمةكم وتكاليف تطوير أخرى
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 الملكية )تتمة(محاسب عنها بطريقة حقوق ة استثمار في شركـ  6

لتصبح  األمالشركة في مساهمة الشركة تطوير الموانئ زيادة  م، قرر المساهمون في2013أكتوبر  8 بتاريخ
م وخفض المساهمة في رأسمال الشركة األم إلى 2014ابريل  16. كما قام المساهمون بتعديل االتفاقية في 74٪
بتعديل االتفاقية وخفض المساهمة في  شركة تطوير الموانئ م، قام المساهمون في2014يوليو  17%. بتاريخ 50

لديهم  شركة تطوير الموانئالمعدلة، فإن المساهمين في  %. وبناء  على بنود االتفاقية50رأسمال الشركة األم إلى 
شركة وبناء  عليه قامت إدارة الشركة بتصنيف االستثمار "كاستثمار في  شركة تطوير الموانئسيطرة مشتركة على 

 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية".
 

ددة بنسبة مساهمتها المعدلة في مليون لاير سعودي مح 269إلى بنك تجاري بمبلغ  الشركة ضمان شركة قدمتكما 
مرابحة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء شركة تطوير الموانئ للسماح لشركة تطوير الموانئ بالحصول على تسهيالت 

م، قامت الشركة بتقديم ضمان شركة إضافي إلى 2015ديسمبر  31بشكل جزئي. كما أنه خالل السنة المنتهية في 
لتتمكن  شركة تطوير الموانئفي رأس المال في  مساهمتها سعودي محددة بنسبة مليون لاير 500بنك تجاري بمبلغ 

 مع أحكام الشريعة. ةالمرابحة المتوافق تشركة تطوير الموانئ من تأمين تسهيال
 
 موجودات محتفظ بها للبيعـ  7
 

تم فقد موعة. وعليه ستراتيجية للمجبيعها تمشيا  مع خطة العمل االالتي يجب حددت المجموعة بعض الموجودات 
ة تم مراجع، م2016 يونيو 30. خالل الفترة المنتهية في للبيعمحتفظ بها  كأصولتصنيف تلك الموجودات 

مليون لاير سعودي في قيمة هذه  44انخفاض قيمة هذه الموجودات. وبناء  على ذلك، تم إدراج انخفاض بمبلغ 
 مة الدخل األولية الموحدة. في قائمليون لاير سعودي(  10.4م: 2015الموجودات )

 
 ـ ذمم دائنة ومستحقات 8

 م2016   

 لاير سعوديألف 

 م2015   

 لاير سعوديألف 

  تجاريةذمم دائنة 
 مبالغ محتجزة دائنة

 لجهات ذات عالقة ةمبالغ مستحق
 (أدناهيضاح انظر اإلتبرعات ألغراض خيرية )مبالغ 

 دفعات مقدمة من العمالء 
 وبات أخرىمصروفات مستحقة ومطل

 مستحقةتكاليف عقود 
 (11)اإليضاح  زكاة مستحقة

 أعباء تمويل مستحقة
 برنامج تملك منزل ـغير مكتسبة  عمولةإيرادات 

97.107 
219.915 

2.208 
61.832 

127.727 
151.568 
173.980 
30.835 
23.315 
1.249 

─────── 
889.736 

═══════ 

 104.160 
130.860 

2.209 
70.638 

139.839 
103.445 
183.496 
29.931 

 ـــ     
 ـــ     

─────── 
764.578 

 ═══════ 
 

م التبرع بهذا المبلغ المكتسب من حصة المساهمين المؤسسين في رأس 2006سنة القرر مجلس اإلدارة خالل 
إيداع المبالغ المال )قبل الطرح األولي في االكتتاب العام( والتي تم إيداعها في ودائع ثابتة لدى بنك قبل أن يتم 

اإلسالمية. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى المبلغ المتبرع به  الودائعبموجب برنامج 
 لألغراض الخيرية.
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 ــ 14ــ 

 األولية الموحدة )تتمة(ات حول القوائم المالية إيضاح
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 ـ قرض قصير األجل 9

ابحة مع بنك محلي للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. وهذه القروض تتألف القروض قصيرة األجل من اتفاقية مر
 مضمونة بسندات ألمر صادرة عن الشركة ويترتب عليها عمولة وفق المعدالت التجارية.

 
 األجل طويلةض ـ قرو 10

 م2016   

 لاير سعوديألف 

 م2015   

 لاير سعوديألف 

 (قرض من وزارة المالية )انظر اإليضاح )أ( أدناه
 أخرى )انظر اإليضاح )ب( أدناه(

 
 

 ناقص: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 

 الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل
 

5.000.000 
2.100.000 

─────── 
7.100.000 

 ـــ     
─────── 
7.100.000 

═══════ 

  5.433.265 
 1.600.000 

─────── 
 7.033.265 
(760.657) 

─────── 
 6.272.608 

═══════ 

 

وزارة المالية لتطوير مليون لاير سعودي من  5.000بمبلغ  ا  قرضاألم ستلمت الشركة م، ا2011سنة  خالل (أ)
مليون متر مربع من أراضي الشركة  24.7قتصادية. القرض مضمون مقابل رهن مدينة الملك عبد هللا اال

ثالث  امهالبعد فترة  السداد في األصلستحق وكان يحسب المعدالت التجارية عمولة سنوية  ويترتب عليه
م. ولكن وبناء  على الطلب المقدم من الشركة قبل 2015يونيو  1من  اعتبارا  سنوات على سبعة أقساط سنوية 

 االمهال لخمسم جدولة القرض بتمديد فترة 2015موعد السداد المحدد، أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 
م، مع 2020من يونيو  اعتبارا  على سبعة أقساط سنوية  أصل القرض سيكونسداد  نفإسنوات أخرى. وبالتالي 

 عمولة مستحقة تدفع سنويا . 

مليون  2.000م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل إسالمية مع أحد البنوك التجارية بمبلغ 2014سنة خالل   (ب)
وبلغ الرصيد . ة حسب المعدالت التجاريةويترتب على القرض عموللاير سعودي )تسهيالت تمويل مرابحة( 

مليون لاير  1.100م: 2015مليون لاير سعودي ) 1.100م مبلغ 2016يونيو  30القائم للقرض كما في 
يونيو  30من  اعتبارا  على ثمانية أقساط نصف سنوية  القرضيتم سداد تفاقية، ساالبنود وبناء  على سعودي(. 

الشركة في شركة تطوير الموانئ وبسند  أسهمض مضمون برهن القرم. 2021ديسمبر  31 وحتىم 2018
 مليون لاير سعودي.  2.500ألمر بمبلغ 

مليون  1.000اتفاقية تمويل إسالمية مع أحد البنوك التجارية بمبلغ األم وقعت الشركة م، 2015سنة خالل 
يتم سداد د االتفاقية، سوبناء  على بنو. ويترتب على القرض عمولة حسب المعدالت التجاريةلاير سعودي 

القرض م. 2023ابريل  20وحتى م 2019أكتوبر  20من اعتبارا  ثمانية أقساط نصف سنوية  على القرض
 مليون لاير سعودي. 1.200باإلضافة إلى سند ألمر بقيمة األم أراضي تملكها الشركة مضمون برهن 

البنوك التجارية بمبلغ  ت مع أحدهيالم، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تس2015وم 2014 السنتينخالل 
وبلغ . ويترتب على التسهيالت عمولة حسب المعدالت التجارية اتفاقيةمليون لاير سعودي لكل  1.000

مليون لاير  500م: 2015مليون لاير سعودي ) 1.000م مبلغ 2016يونيو  30الرصيد القائم للقرض كما في 
من  اعتبارا  سنوات  3 امهالسنوات مع فترة  8القرض اإلجمالية هي  دةمسعودي(. وفقا  لبنود االتفاقيتين، فإن 

مليون لاير سعودي  250، تم ترتيب تسهيل إضافي بمبلغ المبادئ الشرعيةب الوفاء. وبغرض تاريخ االتفاقيتين
أصل القرض من قبل نفس البنك للسماح )بالسداد والسحب( بحيث يكون كل اتفاقية من االتفاقيتين مرتبط ب

دينة الملك عبد إن كل تسهيل مضمون مقابل أراضي في م خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. ا  متاح
 لكل اتفاقية. مليون لاير سعودي  1.250وبسند ألمر بمبلغ هللا االقتصادية 
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 ـ الزكاة 11
 

 للفترةاة المحمل مبلغ الزك

 م2016   
 لاير سعوديألف 

 

 م2015  
 لاير سعوديألف 

 
 الفترة المخصص خالل 

 
 14.350 

═══════ 
 17.556 

═══════ 
 

 :على الوعاء الزكوي لكل من الشركة األم وشركاتها التابعةيستند المخصص للسنة 

 
 الحركة في المخصص

 كانت الحركة في المخصص على النحو التالي:

 م2016   
 لاير سعوديألف 

 

 م2015 
 لاير سعوديألف 

 
 لفترةفي بداية ا

 المخصص خالل الفترة 
 المدفوعات خالل الفترة

 
 في نهاية الفترة

 

 30.263 
 14.350 
(13.778) 

─────── 
 30.835 

═══════ 

 57.291 
 17.556 
(44.916) 

─────── 
 29.931 

═══════ 
 

 اإليرادات األخرى ـ 12
 

 يرادات األخرى بشكل رئيسي من اآلتي:تتألف اإل

( تم استالمها من مشتريين ال شيء: م2015مليون لاير سعودي ) 45 بمبلغسترداد لالغير قابلة  تأمينات  (أ)
 محتملين مقابل بيع موجودات مصنفة كأصول محتفظ بها للبيع.

سعودي بناء  على قرار من لاير  مليون 96بمبلغ  عميلمع تطوير تعويضات نتيجة إلغاء اتفاقية إيجار  (ب)
مليون لاير سعودي تم استالمه خالل الفترة. يبلغ الرصيد المستحق االستالم خالل  24المحكمة، منه مبلغ 

مليون لاير سعودي مصنف كأصل متداول ضمن "الذمم المدينة والموجودات  24االثني عشر شهرا  مبلغ 
مليون لاير سعودي والذي سيتم استالمه بعد سنة واحدة حسب  48المتداولة األخرى"، أما بقية المبلغ وهو 

 جدول السداد فإنه مصنف كقرض طويل األجل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.

 عكس مستحقات لم تعد مطلوبة. (ج)

 
 )خسارة( / ربحية السهمـ  13

الرئيسية وصافي الدخل لتلك من العمليات  الدخل)الخسارة( / بقسمة للفترات تم احتساب )خسارة( / ربحية السهم 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.الفترات على 
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 واالرتباطات الطارئة ـ االلتزامات 14
 واالرتباطات الطارئة التالية:زامات لتاالم، كان لدى المجموعة 2016يونيو  30كما في 

مدينة. إدارة للممتلكات وخدمات صيانة لل تقديم خدمات من أجلتعاقدت المجموعة مع عمالئها الصناعيين  (أ)
إن تكلفة تقديم هذه الخدمات إلى العمالء الصناعيين قد تكون أعلى من األتعاب أو المصروفات التي يكون 

بصورة  ـ إن وجد ـاألثر المالي ال يمكن تقدير على عمالئها الصناعيين. تحميلها  المجموعةباستطاعة 
 عملية في الوقت الحالي.

، قام أحد العمالء برفع شكوى على الشركة تتعلق بتأخر تسليم م2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (ب)
 تواريخبالغ المستحقة في في تسديد الم مع أن العميل المعني أخفقالعقار واألضرار الناجمة عنه، 

بعد ذلك قدمت الشركة . ضد الشركة ا  قرار ستئنافاالعلى الرغم من ذلك أصدرت محكمة وستحقاق. اال
الشركة لمخاطبة الديون الملكي األعلى ه مجلس القضاء لدى مجلس القضاء األعلى ضد القرار. وج   ا  ستئنافا

فإن األثر قرار االستئناف،  وحتى صدورصالحها. بهذا الخصوص. وتعتقد الشركة جازمة  بأن القضية ل
 .معتمدةالمالي ـ إن وجد ـ ال يمكن تقديره بصورة 

ضمان تسمح لشركة تطوير الموانئ القيام ب ةتجاري بنوكإلى عدد اثنين شركة  ات)ج( كما قدمت الشركة ضمان
 (.6تسهيالت مرابحة بالسلع متوافقة مع أحكام الشريعة )اإليضاح 

االقتصادية بمبلغ مدينة الملك عبد هللا نفقات رأسمالية مستقبلية لتطوير لمجموعة التزامات قائمة متعلقة ب)د( لدى ا
 مليون لاير سعودي(. 2.950م: 2015مليون لاير سعودي ) 1.875

 
 ـ المعلومات القطاعية 15

 االقتصادية وتوفير تقوم المجموعة في الوقت الراهن ببيع قطع أراضي وشقق وفلل في مدينة الملك عبد هللا
وبالتالي تعتقد خدمات إضافية مثل الضيافة والتعليم والتأجير وهي ال تعتبر هامة بالنسبة ألعمال المجموعة ككل. 

اإلدارة بأنه في هذه المرحلة تقع أنشطة أعمال المجموعة في نطاق قطاع أعمال واحد يخضع لنفس المخاطر 
يؤثر على قرارات المستخدمين لهذه القوائم المالية األولية ت القطاع ممكن معلوما والعوائد وإن عدم االفصاح عن

 الموحدة.
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هـ  1437شوال  23القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في هذه عتماد إصدار تم ا

 .م(2016يوليو  28)الموافق 
 


