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 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 9ــ 

 (غير مراجعة)األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
   

 الشركة معلومات عن  .1
 

شركة إعمار المدينة االقتصادية )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة 
حصلت  .م(2006سبتمبر  21)الموافق  هـ1427رمضان  3بتاريخ  2533العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 

م(. تم 2006سبتمبر  26هـ )الموافق 1427رمضان  8بتاريخ  4030164269الشركة على السجل التجاري األولي رقم 
هـ 1436ربيع أول  6تاريخ  4602005884نقل المقر الرئيسي المسجل للشركة األم إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم 

 م(.2014ديسمبر  28)الموافق 
 

تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها، كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما 
وير المباني تطفي ذلك البنى التحتية وترويج وتسويق وبيع األراضي داخل مناطق التطوير ونقل ملكية / إيجار األراضي و

بناء منشكككككات نيابة عن اآلخرين. يتمثل النشكككككاط الرئيسكككككي للشكككككركة في تطوير مدينة الملك عبد   ووالوحدات السككككككنية 
 االقتصادية. 

 
فيما بعد  اإليهيشار و) 4في اإليضاح  مذكورةتابعة م استثمارات في شركات ، لدى الشركة األتاريخ التقرير الماليكما في 
 بـ "المجموعة"(.  ةمجتمع

 
 عداداإلس اأس .2
 
 بيان االلتزام 1ـ2

في  المعتمد "التقارير المالية األولية"( 34)معيار المحاسبة الدولي لوفقا  األولية الموحدة الموجزة  المالية أعدت هذه القوائم
جزء لللمعايير الدولية للتقارير المالية طبقا  للمجموعة موحدة هذه هي أول قوائم مالية أولية موجزة . المملكة العربية السعودية

المملكة العربية  فيالمعتمدة للمعايير الدولية للتقارير المالية القوائم المالية السنوية ألول مرة طبقا  التي تغطيها من الفترة 
ـ " عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة األخرىواإلصدارات المعايير والسعودية  المعايير )يشار إليها مجتمعة ب

( 1)المالية  المعيار الدولي للتقارير، وبالتالي تم تطبيق المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( الدولية للتقارير المالية 
 لمزيد من 6 اإليضاحانظر . في المملكة العربية السعوديةالمعتمد ألول مرة" المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيق "

ن قبل مالمعتمدة في المملكة العربية السعودية ألول مرة  المالية المعايير الدولية للتقاريرتطبيق  بخصوصالمعلومات 
 .المجموعة

 
لتي اجميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن القوائم المالية 

اإلصدارات و األخرىالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير للمعايير الدولية للتقارير المالية طبقا  ها إعداديتم 
م. كما أن 2017ديسمبر  31تنتهي في سالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي ستطبق على السنة التي 

م ليست بالضرورة مؤشرا  على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية 2017 سبتمبر 30نتائج الفترة األولية المنتهية في 
 م.2017ديسمبر  31تنتهي في سالتي 
 
 أساس القياس 2-2
 باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي بموجب مبدأ التكلفة التاريخيةاألولية الموحدة الموجزة هذه القوائم المالية  إعدادتم 

قياس  لتشملوبرنامج تملك منزل  –ومبدأ االستمرارية المعدل للوصول إلى صافي القيمة الحالية لذمم الموظفين المدينة 
الموظفين  الحالية من أجل احتساب منافع كتواريةإكما تم استخدام القيمة  ،لقيمة العادلة للموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيعا

  الخدمة.بما بعد انتهاء المنافع المتعلقة  وغيرها من
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

م م. تقوللشركة األالعملة الوظيفية عودي وهو باللاير السللمجموعة األولية الموحدة الموجزة تم عرض القوائم المالية 
استخدام العملة منشأة ليتم قياسها ب المجموعة بتحديد العملة الوظيفية لكل منشأة والبنود التي يتم إدراجها في القوائم المالية لكل

 األرقام ألقرب ألف لاير سعودي إال إذا أشير إلى خالف ذلك. جميع وتم تقريب  .الوظيفية
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  والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام .3
 

وتقديرات وافتراضات تؤثر على  أحكام عملدارة من اإلللمجموعة األولية الموحدة الموجزة المالية القوائم  إعداديتطلب 
 الطارئة كما في تاريخالمطلوبات فصاح عن المصرح عنها واإلوالمصروفات والموجودات والمطلوبات اإليرادات مبالغ 

جوهرية  تن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالوالتقديرات يمكن أ االفتراضاتبشأن هذه عدم التأكد . إال أن التقرير المالي
 .يةالمستقبلالفترات في التي ستتأثر المطلوبات أو للموجودات على القيمة الدفترية 

 
تقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يع

لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات 
ت اواالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير

 بلية.المستقو أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية
 

 األحكام 
لموحدة األولية االتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 :للمجموعةالموجزة 
 

 التزامات األداء  استيفاء
 لى مدى الوقت أويتوجب على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء ع

بيع ال اتجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت المجموعة بتقييم ذلك بناء  على اتفاقيفي وقت محدد من أ
حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم موجودات في و. واحكام االنظمة والقوانين ذات الصلة التي أبرمتها مع العمالء والشراء

يكون لها حق نافذ المفعول لسداد التزام  وعادة   للمجموعةبإيجاد أصل ذي استخدام بديل  المجموعةال تقوم عقارية للعمالء، 
اإليرادات على مدار الوقت. وعندما ال يكون الحال  المجموعةل هذه الظروف، تدرج أداء تم اكتماله حتى تاريخه. وفي مث

 تم إدراج اإليرادات في وقت محدد.كذلك، ي
 

اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة اللتزام األداء حيث يتم إدراج اإليرادات على 
استخدام طريقة المدخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات استنادا  إلى جهود المجموعة مدى الوقت. تعتبر المجموعة أن 

 الستيفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال . وفي سياق تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدير
   جها.مبلغ اإليرادات التي يجب إدرا تحديد تكاليف اكمال المشاريع من أجل

 
 تحديد أسعار المعامالت

وم ، تقالحكممع العمالء. وعند عمل مثل هذا  هاكل عقد من عقودبيجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق 
و الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد متغير في العقد نتيجة للخصومات أ المجموعة بتقييم تأثير أي ثمن

 غير نقدي في العقد.وأي ثمن 
 

 تحقق إيرادات عقود اإليجار 
 وط عقودلشر، ناقصا  الخصم، وفقا  يةاالستثمارمن العقارات اإليجارات الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي  إيرادات تدرج

لمنافع الذي اوذج نملبشكل أكبر  ممثال  مدة العقد بطريقة القسط الثابت باستثناء عندما يكون األساس البديل  طوالاإليجار 
 المؤجرة.  الموجوداتمن  ايمكن الحصول عليه



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 11ــ 

 )تتمة( )غير مراجعة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( . 3
 

 األحكام )تتمة(
  العقارات االستثماريةتصنيف 

. عقارات استثمارية( 40بموجب معيار المحاسبة الدولي ) كعقار استثماريتقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقار مؤهال  
عند عمل مثل هذا الحكم، تأخذ المجموعة باالعتبار ما إذا كان العقار يدر تدفقات نقدية بشكل كبير ومستقل عن الموجودات 

المخدومة التي تملكها يجب أن تصنف  والمباني السكنيةقررت المجموعة أن الفندق . التي تحتفظ بها المجموعة األخرى
بما أن المجموعة هي التي تقوم بتشغيل العقارات االستثمارية ن يكون ضمن منه من أ أكثروالمعدات كجزء من الممتلكات 

 . هذه الموجودات
 

  للتطويرعقارات من ممتلكات ومعدات إلى  عقارية موجوداتتحويل 
سبقا  م تصنيفهاالتي تم  الموجودات العقاريةضمن دورة أعمالها العادية. عند تحديد  عقاريةتقوم المجموعة ببيع موجودات 

يتم تحويل الموجودات إلى عقارات للتطوير بقيمتها الدفترية في التاريخ  عمال العادية،ومعدات للبيع ضمن دورة األ كممتلكات
لتقارير للمعيار الدولي لالذي تم تحديدها على أنها محتفظ بها للبيع. تدرج المتحصالت من مثل هذه الموجودات كإيرادات وفقا  

 . "اإليرادات من العقود مع العمالء"( 15) المالية
 

 المجموعة كمؤجر  -التزامات عقود إيجار تشغيلي 
وط . حددت المجموعة بناء  على تقييم شرللعقارات االستثماريةالمجموعة عقود إيجار تجارية وبالتجزئة على محفظتها  تُبرم

 تشغيلي.  كعقود إيجار بالتالي يتم احتسابهاوبجميع مخاطر ومنافع الملكية لهذه العقارات  بأنها تحتفظالترتيبات وأحكام 
 

 التقديرات واالفتراضات
 

 توحيد الشركات التابعة 
لتقارير للمعيار الدولي للمعرفة ما إذا كانت تمارس سيطرة عليها وفقا  الشركات المستثمر بها قامت المجموعة بتقييم جميع 

"القوائم المالية الموحدة". قامت المجموعة بتقييم، من بين أمور أخرى، الحصة التي تمتلكها والترتيبات التعاقدية  (10) المالية
المستثمر بها لتحديد ما إذا كانت تمارس سيطرة  الشركاتالمطبقة وقدرتها وحدود مشاركتها في األنشطة ذات الصلة في 

 م ال.  عليها أ
 

 المنافع المحددة برامج
المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع  برامجيتم تحديد تكلفة 

العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة 
طويلة األجل، لاوحركة التوظيف. ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته  الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات

متاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في يفإن التزام المنافع المحددة 
. عند تحديد للرواتب والزيادة المستقبليةلخصم إن معايير القياس األكثر عرضة للتغيير هي معدل ا. تاريخ التقرير المالي
تقبلية تعتمد زيادات الرواتب المس. العائد السوقي على سندات الشركات العالية الجودة اإلدارة علىتعتمد معدل الخصم المالئم، 
إلى جداول  الوفياتيستند معدل  سوق التوظيف. فيوالعرض والطلب األقدمية، الترقية  المستقبلية، على معدالت التضخم

بالدول المعنية. قد تتغير استقراءات جداول الوفيات مؤقتا  استجابة للتغيرات الديموغرافية. توجد  ةوالخاص ةالوفيات المتاح
 .13تفاصيل أكثر حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح 

 
 األخرىانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة 

تمل عندما يصبح من غير المح األخرىوالذمم المدينة يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية 
تطبق المنشأة نموذج لقياس الخسائر المؤقتة من االئتمان فيما يتعلق بانخفاض قيمة الذمم المدينة تحصيل كامل المبلغ. 
 .األخرىالتجارية والذمم المدينة 
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 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية 
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا 
التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل والتلف الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية 

ك دوريا  للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من وطريقة االستهالالتقديرية 
 الموجودات. 

 
 تكلفة تنفيذ المشاريع

المشاريع لتحديد التكلفة العائدة على اإليرادات التي يتم إدراجها. تتضمن هذه التقديرات  إكمالتقوم المجموعة بتقدير تكلفة 
تكاليف اإلنشاء والمطالبات المتنوعة وتكلفة الوفاء بالتزامات تعاقدية أخرى تجاه العمالء. تتم مراجعة من بين أمور أخرى 

 هذه التقديرات بصفة منتظمة. قد تؤثر أي تغيرات الحقة في التكاليف التقديرية لإلكمال على نتائج الفترات الالحقة.
 

 الماليةالموجودات غير انخفاض قيمة 
ي تاريخ ف غير المالية الموجوداتقيمة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض  بتاريخ كل تقرير ماليتقوم المجموعة 
رداد مؤشرات على عدم امكانية است دالمالية لتحديد انخفاض القيمة في حال وجوغير  الموجوداتيتم اختبار . كل تقرير مالي

الوحدة ألصل أو التدفقات النقدية المستقبلية من ا بتقييم القيم الدفترية. عندما يتم احتساب القيمة قيد االستعمال، تقوم المجموعة
 وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.  المحققة للنقد

 
 لعادلة لألدوات الماليةقياس القيمة ا

المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس  للموجوداتعند عدم إمكانية قياس القيم العادلة 
ة القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدي قياساألسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم 

النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجديا ،  لهذهالمخصومة. يتم أخذ المدخالت 
االجتهادات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل  العادلة. تشتمل ء درجة من االجتهاد لتحديد القيمفإن األمر يتطلب إبدا

 مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. 
 

 مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد 

بل المنظور. إضافة  لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل لالستمرار في نشاطها في المستق
األولية الموحدة الموجزة من الشك حول قدرة المجموعة على االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية 

 على أساس مبدأ االستمرارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 13ــ 

 )تتمة( )غير مراجعة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30ا كم
 
 السياسات المحاسبية الهامة . 4
 

 المالي قائمة المركز إعداد وفياألولية الموحدة الموجزة هذه القوائم المالية  إعدادفي  التاليةتم تطبيق السياسات المحاسبية 
المعايير الدولية للتقارير  إلى ولألغراض التح  م 2016يناير  1في  كماالمعايير الدولية للتقارير المالية االفتتاحية بموجب 

. تم (1) المعيار الدولي للتقارير الماليةو اإلعفاءات المتاحة كما وردت في أ ء تطبيق االستثناءات ذات العالقةباستثناالمالية 
 .6 اإليضاحفي  واإلعفاءاتذه االستثناءات ه عن تفاصيل اإلفصاح

 
 أساس التوحيد 

م.  2017 سبتمبر 30تها التابعة كما في اوشركللشركة القوائم المالية من األولية الموحدة الموجزة تتكون القوائم المالية 
في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة  حقوقتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة 

 خاص بشكل تسيطر المجموعة العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. على تلكالقدرة على التأثير 
 على الشركة التي تستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان للمجموعة:

 
 لمستثمر بها )أي: حقوق حالية تعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه أنشطة الشركة التي على الشركة ا نفوذ

 .تستثمر بها(
 الحق في الحصول على العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها في الشركة التي تستثمر بها. 
 .القدرة على استخدام نفوذها على الشركة التي تستثمر بها للتأثير على عوائدها 
 

. ولتعزيز هذا االفتراض وعندما يكون بأن امتالك غالبية حقوق التصويت ينتج عنه السيطرةعام، هناك افتراض بشكل 
أو حقوق مشابهة على الشركة التي تستثمر بها، فإن المجموعة تعتبر جميع الحقائق  أقل من أغلبية حقوق التصويتللمجموعة 

 النفوذ على الشركة التي تستثمر بها، وهذا يتضمن:ذات الصلة والظروف في تقييم إن كان للمجموعة 
 

 الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع بقية حملة حقوق التصويت في الشركة المستثمر بها. 
  األخرىالحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية. 
 .حقوق المجموعة في التصويت وحقوق التصويت المحتملة 
 

استمرارية سيطرتها على الشركة التي تستثمر بها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إن مدى تقوم المجموعة بإعادة تقييم 
هناك تغيرات لعنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا  من تاريخ سيطرة المجموعة 

سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات واإليرادات على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال 
والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة 

 . على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة

وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر مع حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة  (الخسارة) /يتم الربط ما بين الدخل
ميع . يتم استبعاد جغير المسيطرة الحصصغير المسيطرة حتى لو أن هذا الربط قد يؤدي إلى رصيد عجز في  والحصص

واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية 
 المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة 

 والزكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق المل
ه تثمار محتفظ ب. ويتم تسجيل أي اساألولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر السيطرة في 
 بالقيمة العادلة.

 
عات/عقود بالمشاركة بالتطوير واالستثمارات والتسويق والمبيلدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية والتي تتعلق 

 .  الشركاتوصيانة العقارات وتقديم خدمات تعليم عالي وتأسيس  والعمليات اإليجار
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 أساس التوحيد )تتمة(
 

 سنة التأسيس  بلد التأسيس اسم الشركة 

 في المساهمةنسبة 
 رأس المال

 )مباشرة أو غير مباشرة( 

   

سبتمبر  30
 م2017
 

ديسمبر  31
 م2016
 

المملكة العربية   شركة استثمارات المدن االقتصادية القابضة
 السعودية 

 %99 %99 م2010

المملكة العربية  ةالصناعية المحدود شركة تطوير المناطق
 السعودية 

 %98 %98 م2011

  شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن
 االقتصادية المحدودة   

المملكة العربية 
 السعودية 

 %98 %98 م2013

 الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 
 االقتصادية    

المملكة العربية 
 السعودية 

 %98 %98 م2013

المملكة العربية  تطوير عقارات المدن االقتصاديةشركة 
 السعودية 

 %98 %98 م2013

المملكة العربية  المحدودة المعارف إعمارشركة 
 السعودية 

 %100 %100 م2015

 
 محاصة(ومحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية )زميلة  اتاالستثمار في شرك

تشغيلية. الو المالية المجموعة نفوذا  هاما  ولكنها ليست سيطرة على السياساتارس عليها تم التي المنشأةالزميلة هي  ةالشرك
ستدعي تويتم تأسيسها بموجب اتفاقية تعاقدية  عليها سيطرة مشتركة التي يكون للمجموعة المنشأةالمحاصة هي  ةشرك

  ة االستراتيجية.المالية والتشغيليالقرارات الموافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة على 
 

تحتسب استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة والمحاصة وفقا  لطريقة حقوق الملكية. بموجب هذه الطريقة، يتم بداية 
 الزميلة والمحاصة بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لتسجيل التغيرات في حصة اتفي الشرك اتإدراج االستثمار

قائمة الربح أو الخسارة المحاصة منذ تاريخ االستحواذ. تعكس  وشركةالزميلة لشركةاالالمجموعة في صافي موجودات 
المحاصة.  اتالزميلة وشرك اتحصة المجموعة في نتائج عمليات الشركاألولية الموحدة الموجزة والدخل الشامل اآلخر 

المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة  ويتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركات
م المحاصة، فإن المجموعة تقو اتالزميلة وشرك اتلذلك، عندما يكون هناك تغير مدرج مباشرة  في حقوق الملكية في الشرك

ـ في قائمة التغيرات في حقوق الملكية  ـ حسب مقتضى الحال  . دة الموجزةولية الموحاألعندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات 
ي الزميلة وشركات المحاصة ف اتيتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشرك

 المحاصة.  اتالزميلة وشرك في الشركاتحدود حصة المجموعة 
 

 عداد القوائم المالية للمجموعة. إتعد القوائم المالية للشركات الزميلة والمحاصة في نفس الفترة التي يتم فيها 
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 أساس التوحيد )تتمة(
 

 )تتمة(االستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية )زميلة ومحاصة( 
 لشركاتفي ا استثمارهابعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض  

على  ا  موضوعي إذا كان هناك دليال  في تاريخ كل قائمة مركز مالي ما كما  المجموعة. تحدد المحاصة اتأو شرك الزميلة
ندئذ ع المجموعة، تقوم وجود مثل هذا الدليل وفي حال. المحاصة اتأو شرك الزميلة اتانخفاض قيمة االستثمار في الشرك

وقيمتها اصة وشركات المحالزميلة  اتمن الشرك القابل لالستردادباحتساب مبلغ انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ 
  .األولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر تقوم بإدراج الخسارة في من ثم فترية والد
 

تقوم المجموعة بقياس أي  المشتركة على شركة المحاصة ةالسيطر أوعلى الشركة الزميلة  الجوهرية السيطرة زوالعند 
 السيطرة المشتركة الزوعند  شركة المحاصةلأي فرق بين القيمة الدفترية يتم تسجيل استثمار متبقي وتسجيله بقيمته العادلة. 

ألولية اقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عليها والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في 
 . الموحدة الموجزة

 
التي تمارس عليها سيطرة  شركة المحاصةأو  الزميلة ا في الشركةهعندما تزيد حصة المجموعة في الخسائر عن حصت

 إال في حدودية إضافخسائر بأي  فعن االعترا ويتم التوقف الصفر لىإالقيمة الدفترية لتلك الحصة  يتم تخفيض مشتركة،
 بدفع مبالغ نيابة عن الشركة المستثمر بها. قامت المجموعة أو  لمجموعةوجود التزام مقابل ل

 
 ما هو غير متداول مقابلتصنيف ما هو متداول 

 
 الموجودات

استنادا  إلى التصنيف متداول/ األولية الموحدة الموجزة تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
 غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:

 أوالتشغيلية ه أو استهالكه خالل دورة األعمال العاديةتوقع بيع األصل أو هناك نية لبيع ، 
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو 
  أوتاريخ التقرير الماليشهرا  بعد  12توقع بيع األصل خالل ، 
  شهرا   12كون األصل نقدا  أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا  تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل

 .تاريخ التقرير الماليعلى األقل من 
 

 كموجودات غير متداولة. األخرى الموجوداتتقوم المجموعة بتصنيف جميع 
 

 المطلوبات

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 ،توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للمجموعة 
  بغرض المتاجرة،االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي 
  أوتاريخ التقرير الماليشهرا  بعد  12توقع تسوية االلتزام خالل ، 
  تاريخ التقرير الماليشهرا  على األقل بعد  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى. 

 كمطلوبات غير متداولة. األخرىتقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات 
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 قياس القيمة العادلة
 كجزء من قوائمها المالية العقارات االستثماريةالقيمة العادلة للموجودات غير المالية مثل  عن فصاحاإلتقوم المجموعة ب

 أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق الحصول عليه مقابل بيعالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن . السنوية
 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 
 ق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أومن خالل السو 
 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية 
 

 لمجموعة. أمام اكثر منفعة متاحة ألو السوق اسوق الرئيسي أكون التيجب أن 
 

 لسوق عند تسعير األصل أويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف ا
 ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. وفقااللتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون 

 
في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام  األطرافيأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة 

 األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه. 
 

مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات  مئتتالتستخدم المجموعة أساليب تقييم 
 .القابلة للمالحظةذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير  القابلة للمالحظة

 
 تحقق اإليرادات 

م ويسري مفعوله 2014بخصوص إيرادات العقود مع العمالء في شهر مايو  (15)المعيار الدولي للتقارير المالية صدر 
م أو بعد هذا التاريخ سواء  باالستناد إلى التطبيق الكامل بأثر رجعي أو المعدل 2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

شامال  واحدا  للمحاسبة على اإليرادات من  نموذجا   (15)المعيار الدولي للتقارير المالية مع السماح بالتطبيق المبكر. يحدد 
ية المعايير الدولالعقود مع العمالء ويحل محل توجيهات اإلدراج الحالية عبر العديد من المعايير والتفسيرات في نطاق 

ع مسوف تطبق على اإليرادات الناتجة عن العقود جديدا  من خمس خطوات  المعيار نموذجا  . يؤسس هذا للتقارير المالية
، يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة (15)المعيار الدولي للتقارير المالية العمالء. وبموجب 
 . إلى العميلالخدمات  وأمقابل تحويل البضائع الحصول عليه 

 
م 2017يناير  1من  اعتبارا  المعيار واختارت تطبيق  (15)المعيار الدولي للتقارير المالية قامت المجموعة بمراجعة تأثير 

ه المسموح ب اختارت المجموعة التطبيق الكامل وبأثر رجعي. يعكس أداء أعمالها بشكل أفضل نهأ برألن المجموعة تعت
بية السياسة المحاسالمبكر، قامت المجموعة بتطبيق  للتطبيقنتيجة  بعد اعتماد المعيار الجديد. 15حسب المعيار الدولي 

   . األولية الموحدة الموجزةعداد القوائم المالية إالتالية لتحقق اإليرادات عند 
 

  فيما يتعلق ببيع العقارات اإليرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استنادا  إلى نموذج من خمس خطوات مبين في  المجموعةتقوم 

 :(15)للتقارير المالية 
 

(: تحديد العقد )العقود( مع العميل: العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينتج عنه حقوق والتزامات الزامية 1الخطوة )
 ويوضح المعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد.

 
للعميل حسب العقد من أجل نقل بضاعة أو تقديم خدمات  (: تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد2الخطوة )

 للعميل.
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 تحقق اإليرادات )تتمة(
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات )تتمة(  
 

ق أو الخدمات المتف البضائع تناقلمقابل  المجموعةهو الثمن المتوقع من المعاملة : سعر المعاملة(: تحديد سعر 3الخطوة )
 عليها مع العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة  عن أطراف ثالثة.

 
في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم  التزامات األداءعلى المعاملة توزيع سعر (: 4الخطوة )

 بضائعالعلى كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر للثمن المتوقع تحصيله من المعاملة بتوزيع سعر  المجموعة
 الخدمات لقاء تأدية التزام األداء. وأ

 
 التزام األداء. المنشأةاإليرادات عند )أو حينما( تؤدي  (: إدراج5الخطوة )

 
 التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية: المجموعةتستوفي 

 
 .في ذات الوقتالمنافع تلك  واستهالكالناتجة عن أداء المجموعة  المنافعالعميل على  حصول .1

 اإليجاد. و ،المجموعة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت التحسينأداء  .2

، كما يكون الحق في تحصيل المبلغ للمجموعةأداء المجموعة لاللتزام ال يَُكون موجودات الستخدامات أخرى  .3
 لألداء المكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ.

اء فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيف فإنه فيها أحد الشروط أعاله، بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق
 التزام األداء.

 
جاد بذلك تقوم بإي المجموعةفإن  ،الخدمات الموعودة البضائع أة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم المجموعةعندما تقوم 

إليرادات مبلغ ا المفوتر للعميلاأصل بناء  على العقد مقابل الثمن الذي حصلت عليه جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن 
 المدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.

 
 لدفع المحددة.تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط ا

 
بمقدار الحد المتوقع لتدفق األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في يتم إدراج اإليرادات 
 مع إمكانية قياس اإليرادات والتكاليف ــ حيثما ينطبق ــ بصورة يعتد بها. المجموعةالمنافع االقتصادية إلى 

 
 إليرادات من التأجيرا

يتم إضافة  .ذي الصلة من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجارإيرادات التأجير يتم إدراج 
التكاليف األولية المباشرة المتكبدة جراء التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وإدراجه 

 طوال مدة عقد اإليجار.على أساس القسط الثابت 
 

 إيرادات الخدمات 
يتم تسجيل اإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يكون باإلمكان تقدير نتيجة المعاملة بطريقة يُعتد بها استنادا  إلى مرحلة 

دراج اإليرادات م إ. وفي حال عدم القدرة على قياس النتائج بطريقة يعتد بها، فإنه يتتاريخ التقرير الماليإكمال المعاملة في 
 استرجاع المصروفات المتكبدة.  إمكانيةفقط في حدود 
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 تحقق اإليرادات )تتمة(
 

 إيرادات الضيافة
رادات بعد ذات الصلة، تدرج اإلي األخرىواألغذية والمشروبات والخدمات  الفنادق إيرادات الغرفتشمل إيرادات 

 على أساس االستحقاق عند تقديم تلك الخدمات. الخصومات ورسوم البلديات
 

 إيرادات المدرسة
 على أساس االستحقاق. كدخل األخرىالتسجيل واألتعاب رسوم و الدراسية الرسومإدراج إيرادات يتم 
 

 إيرادات ودائع المرابحة ألجل 
 .السائديتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد 

 
 اإليرادات  تكاليف
ة اإليرادات المتعلقة بها. تستند تكلف األخرىاإليرادات تكلفة األراضي وتكاليف التطوير وتكاليف الخدمات  تكاليفتتضمن 
تكلفة إيرادات  التكلفة التقديرية لكل مشروع. مجموعالمتكبدة إلى التاريخ المتعلق بالوحدات التي بيعت إلى  تكلفةالعلى نسبة 

 الفندق والمدرسة تُحتسب على أساس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات.
 

 المصروفات 
 التحديدب العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر والمصروفات والتسويقالبيع  تشمل مصروفات

تلك المصروفات الناشئة عن جهود المجموعة الكامنة وراء  هي والتسويقالبيع  جزءا  من تكلفة اإليرادات. مصروفات
م توزيع ناء األعباء المالية كمصروفات عمومية وإدارية. يت. يتم تصنيف جميع المصروفات باستثالمبيعات والظائف التشغيلية
 ثابت إدارية على أساسعمومية و ومصاريف وتسويقبيع  ما بين تكاليف إيرادات وتكاليف األخرىالمصروفات المشتركة 

  عند اللزوم.
 

 الزكاة
ركة السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة للشالمعمول بها في المملكة العربية المالية تحتسب الزكاة للمجموعة وفقا  لألنظمة 
ارة والدخل قائمة الربح أو الخسفي المملكة العربية السعودية على  في الشركات التابعة والزكاة التي تتعلق بملكية الشركة

. يتم تسجيل أية التزامات إضافية، إن وجدت، في نفس السنة المالية التي يتم فيها األولية الموحدة الموجزةالشامل اآلخر 
 اعتماد الربط الزكوي.

 
 ضريبة االستقطاع 

فقا  وفي المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب المعامالت مع أطراف غير مقيمة  بعض تستقطع المجموعة ضرائب على
األجنبية  فوعاتالمدجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بيتم تس مملكة العربية السعودية.المعمول بها في ال الضريبيةلألنظمة 
  كمطلوبات.

 
 العمالت األجنبية 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا لمنشات المجموعة وفقا  ألسعار الصرف الفوري للعملة الوظيفية في 
التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة لإلدراج. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار 

د نقدية . تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنوتاريخ التقرير الماليلسائدة في الصرف الفورية للعملة الوظيفية ا
 . األولية الموحدة الموجزةفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
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 )تتمة(األجنبية العمالت 
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ 

ية باستخدام قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبالمعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا . يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم 
أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود 

 يمة العادلة للبند.في القلتغيرات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح أو الخسارة من ا
 

 الممتلكات والمعدات 
 
 العتراف والقياس ا

تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل 
 معايير التحقق.  استيفاءفي حال  األجلطويلة  اإلنشائيةلمشاريع لذه التكاليف تكاليف االقتراض ومثل ه
 

قلة فإنها تحتسب كبنود مست بشكل جوهري الهامة من بند الممتلكات والمعدات ذات أعمار إنتاجية مختلفة األجزاءعندما تكون 
 )مكونات رئيسية( للممتلكات والمعدات.

 
فترية د مع القيمة الديتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات والمعدات عن طريق مقارنة متحصالت االستبعا

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في 
 .األولية الموحدة الموجزة

 
نافع للبند إذا كان من المحتمل تدفق ميتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند ممتلكات ومعدات في القيمة الدفترية 

 .المستبدلبند يتم استبعاد القيمة الدفترية للكامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق. اقتصادية مستقبلية 
عندما يتطلب األمر استبدال قطع هامة لممتلكات ومعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة بإدراج مثل هذه القطع 

محددة ويتم استهالكها وفقا  لذلك. وبالمثل، عند القيام بتفتيش رئيسي، يتم إدراج تكلفته  إنتاجيةكموجودات فردية مع أعمار 
في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معايير اإلدراج. يتم إدراج تكاليف اإلصالح والصيانة 

 حال تكبدها.األولية الموحدة الموجزة الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو في  األخرى
 

يتم إلغاء قيد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو منه. 
 بين صافي متحصالت البيع والقيمةأي ربح أو خسارة ناشئة عن استبعاد أصل ما )المحتسب باعتباره الفرق  إدراجيتم 

 عند استبعاد األصل.األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الدفترية لألصل( في 
 

 االستهالك
يحتسب االستهالك بناء على القيمة القابلة لالستهالك والتي هي تكلفة أصل ما أو مبلغ آخر يحل مكان التكلفة ناقصا  قيمتها 

 المتبقية. ال يتم استهالك األرض المملوكة. 
 

 للموجودات ذات الصلة. اإلنتاجيةيتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت طوال األعمار 
 
 إذا لزم األمر. يتم تعديلهاو بشكل دوريوالقيم المتبقية  اإلنتاجيةق االستهالك واألعمار طرتُراجع  
 

تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض في القيمة. عندما تصبح الموجودات جاهزة للغرض 
 المعدة من أجله، يتم تحويلها إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمعدات وتحتسب وفقا  لسياسات المجموعة. 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(
 

 عقود اإليجار 
قييم تإن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. يتم 

االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل ما )أو موجودات( أو أن االتفاقية تنقل الحق في استخدام 
 بشكل صريح في االتفاقية.  )أو تلك الموجودات( األصل )أو موجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصل

 
 المجموعة كمستأجر 
اإليجار في تاريخ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي بموجبه يتم تصنيف عقود 

فإن ام، عبشكل  إيجار تمويلي.عقد تنتقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية المأجور إلى المجموعة ك
جار تشغيلي وال يتم االعتراف بالموجودات المؤجرة في قائمة المركز جميع عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة هي عقود إي

 المالي للمجموعة. 
 

بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي هو عقد عقد اإليجار التشغيلي 
على أساس القسط الثابت ولية الموحدة الموجزة األقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كمصروف تشغيلي على 
 على مدى مدة اإليجار.

 
 المجموعة كمؤجر 

قود المجموعة كع منيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري 
 إيجار تشغيلي. 

 
التفاقيات اوأحكام  العقارية. قررت المجموعة بناء على تقييم شروطاستثماراتها محفظة عقود إيجار على في المجموعة  تدخل
ود العقود كعقود إيجار تشغيلي وتحميل إيرادات عق احتسبتوبالتالي بجميع مخاطر ومنافع ملكية هذه العقارات تحتفظ أنها 

وفقا  لبنود عقود اإليجار على فترة العقد األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر اإليجار على 
االستفادة من المنافع من الموجودات  هنموذج الوقت الذي يتم من خاللتمثل على أساس منظم باعتبار أن هذه الطريقة 

 المؤجرة. 
 

جموعة ببيع متدير المجموعة "برنامج تملك منزل للموظف" والذي يتم تصنيفه كعقد إيجار تمويلي. وفقا  للبرنامج، تقوم ال
لموظف . يحق لبشكل عام وحدات تم انشاؤها للموظفين من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فائدة على مدى عشرين سنة

أن يستمر في االنتفاع من هذا البرنامج حتى بعد سن التقاعد أو عند االستقالة أو عند انهاء خدماته من المجموعة. يتم 
االيجار كذمم مدينة في إطار برنامج تملك منزل للموظف. يتم تسجيل الفرق بين إجمالي االعتراف بإجمالي قيمة دفعات 

فائدة غير محققة وتُدرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  كإيراداتالذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة 
الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  إيراداتج كمصروف منافع للموظفين. يتم إدرااألولية الموحدة الموجزة اآلخر 

. في حالة إلغاء عقد تملك السائدسعر الفائدة على مدى مدة عقد اإليجار باستخدام األولية الموحدة الموجزة الشامل اآلخر 
منزل للموظف من قبل الموظف، فيتم مصادرة المبلغ المدفوع من الموظف بموجب البرنامج ويتم إدراجه في قائمة الربح 

 .األولية الموحدة الموجزةأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

التزام عقد اإليجار/ الذمم  مجموعيتجزأ من تدرج حوافز عقود اإليجار أو أي رفع لإليجارات في عقود اإليجار كجزء ال 
ة التي يتم كإيرادات في الفتر الطارئةالمدينة ويتم احتسابها على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. تدرج اإليجارات 

 اكتسابها. 
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 تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف  .فيما يتعلق باقتراض األموالالتي تتكبدها المنشأة  األخرىتتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف 

االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا  إتمام تنفيذ األعمال 
ل هذه التكاليف على  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحم 

فإن جميع هذه التكاليف العائدة مباشرة  إلى اقتناء أو  المحددة . وفي حالة القروضاألولية الموحدة الموجزةالشامل اآلخر 
تطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له أو للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها تأصل  إنتاجأو  إنشاء

  كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها. األخرىتكاليف االقتراض  . ويتم إدراج جميعذي الصلة كجزء من تكاليف األصل
 

محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من  لقروضيتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت 
 تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

 
 ستثماريةاالعقارات ال

عا  كالهما م أوأو تنمية رأس المال  غكتساب إيرادات إيجارهي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض  العقارات االستثمارية
من دورة ض لكن ليس بغرض البيع كعقارات استثماريةإضافة إلى تلك التي يتم اقتناؤها الستعماالت مستقبلية غير محددة 

 ماريةالعقارات االستثيتم قياس . ئع أو الخدمات ألغراض إداريةأو توريد البضا إنتاجواستعماالت في مجال  األعمال العادية
ـ إن وجدت.  في بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض طريقة ب يتم استهالك العقارات االستثماريةالقيمة 

. ال يتم استهالك األرض واألعمال الرأسمالية تحت ذي الصلة موجوداتلل التقديري اإلنتاجيالقسط الثابت على مدى العمر 
 التنفيذ. 

 
من االستخدام وال يتوقع منها أي منافع اقتصادية بشكل عام و سحبها بيعها أإما عند  العقارات االستثماريةاستبعاد  يتم

خل الشامل اآلخر خسارة والدقائمة الربح أو الوالقيمة الدفترية لألصل في  البيعمستقبلية. يدرج الفرق بين صافي متحصالت 
 االستبعاد.  التي تم بها فترةالفي األولية الموحدة الموجزة 

 
إلى عقارات للتطوير فقط عندما يكون هناك تغير في االستعمال معزز من واقع عقارات استثمارية تحويل العقارات من يتم 

 للقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.بدء أعمال التطوير بغرض البيع. تتم مثل هذه التحويالت طبقا  
 

توقع مبشكل دوري للتأكد من توافق طريقة وفترة االستهالك مع النموذج ال اإلنتاجيةتتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار 
 .  الموجودات تلك للمنافع االقتصادية من

 
 الموجودات غير الملموسة

المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى. بعد االعتراف األولي، تحمل يتم قياس الموجودات غير الملموسة 
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة. ال تتم رسملة الموجودات المنتجة 

ي فاألولية الموحدة الموجزة الشامل اآلخر المصروفات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  إظهارداخليا  ويتم 
 الفترة التي يتم تكبدها. 

 
 للموجودات غير الملموسة لتكون أما محددة أو غير محددة. اإلنتاجيةيتم تقييم األعمار 
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة
 
 االقتصادي ويتم تقييمها لتحديد اإلنتاجيالمحدد على مدى العمر  اإلنتاجيالموجودات غير الملموسة ذات العمر  إطفاءيتم 

انخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا  على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض في القيمة. يتم 
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل  موجوداتمراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لل

المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية  اإلنتاجييتم احتساب التغيرات في العمر فترة مالية. 
المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل غير الملموسة ذات األعمار المحددة في  موجوداتلل اإلطفاءالمحاسبية. يتم إدراج مصروف 
 .ةغير الملموس الموجوداتضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األولية الموحدة الموجزة الشامل اآلخر 

 
إذا لم يكن . وبشكل مدعومسيستمر تصنيفه كغير محدد المدة كان العمر غير المحدد سنويا  لتحديد ما إذا  تقييم تتم مراجعة

 من غير محدد إلى محدد يكون على أساس مستقبلي.  اإلنتاجيكذلك، فإن التغيير في تقييم العمر 
 

يمة الدفترية والق البيعغير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت  إدراج األصلاألرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء  تُقاس
 األصل. استبعادعند األولية الموحدة الموجزة بح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة الرفي  اإدراجه وتتملألصل 

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

ي وجود أ ما. وفى حال مالي بتقدير ما إذا كان هناك مؤشرا  على انخفاض قيمة أصل تقريرتقوم المجموعة في تاريخ كل 
مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير قيمة األصل القابلة 

القيمة فة البيع أو ناقصا  تكل الوحدة المحققة للنقدلالسترداد. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو 
أعلى، وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل المنفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية  أيهما ـ لألصل قيد االستعمال

مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية 
ة القابلة قيمته الى القيملالسترداد يعتبر األصل منخفض القيمة وتخفض  القيمة القابلة الوحدة المحققة للنقدلألصل أو 
 . لالسترداد

 
م معدل الخصم بما إلى القيمة الحالية باستخدا التقديرية ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبليةالقيمة قيد االستعمال تقديرعند 

يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت 
 مناسب. استخدام نموذج تقييم  وفي حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم السوقية الحديثة

 
في مناسب اللمعرفة إذا كان هناك مؤشرا  على أن الخسائر الناتجة عن االنخفاض تاريخ كل تقرير مالي يتم إجراء تقييم في 

.  وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ انخفضتالقيمة والتي تم إدراجها مسبقا غير موجودة أو 
. يتم عكس قيد الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة التي سبق الوحدة المحققة للنقد الممكن استرداده من قيمة األصل أو

إدراجها فقط في حال وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ أن تم إدراج آخر 
لقيمة الدفترية لألصل يجب أال تتجاوز قيمته القابلة خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة. إن عكس القيد محدود حيث أن ا

لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي سيتم تحديدها ناقصا  االستهالك في حال عدم تحقق أي خسارة في قيمة األصل 
  .لموحدة الموجزةاألولية افي السنوات السابقة. يتم إدراج عكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية غير المحددة لمعرفة االنخفاض في القيمة سنويا  على مستوى  فحصيتم 

 ، حسب مقتضى الحال، وعندما تشير الظروف على انخفاض القيمة الدفترية. الوحدة المحققة للنقد
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 عقارات للتطوير
تدرج و للتطويرلغرض البيع كعقارات أو التطوير تم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء يتُصنف العقارات التي 

المصروفات و واإلنشاء تطوير تكلفة األرضلاعقارات . تتضمن تكلفة ـ أيهما أقل تحقيقها بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن
رة األعمال العادية ضمن دو تجهيز العقارات للبيع. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديريبالمتعلقة  األخرى
 ومصروفات البيع.  لالكمال التقديرية تكاليفالناقصا  
 

 دارة بمراجعة القيم الدفترية للعقارات للتطوير على أساس سنوي. تقوم اإل
 
 لبيعل محتفظ بهاالمتداولة الموجودات غير ال

في حال وجود احتمالية عالية الستردادها بشكل أساسي  يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع
الحتمالية العالية ا للبيع فقط عندبها التصنيف كمحتفظ  متطلباتيمكن استيفاء . رمالمست من خالل البيع أكثر من االستخدام

لم يكن  يجب أن توضح أنه البيع إلتمامفي حالته الراهنة. إن اإلجراءات المطلوبة الفوري  للبيع متاحلالستبعاد وأن األصل 
 . بإيقاف البيعهناك تغيرات جوهرية أو انه سيتم اتخاذ قرار 

 
ائر االنخفاض يتم إدراج خس .أقل أيهما-ع يالب العادلة ناقصا  تكاليفالقيمة وعادة بالقيمة الدفترية مثل هذه الموجودات  يتم قياس

ائمة قاألرباح والخسائر الالحقة من إعادة القياس في إدراج محتفظ بها للبيع و موجوداتفي القيمة على التصنيف األولي ك
  .األولية الموحدة الموجزةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  
 أو استهالكه بعد ذلك وال يتم احتساب االستثمار في إطفاؤهاألصل كأصل محتفظ به للبيع فإنه ال يتم في حال تصنيف و

 . الشركة المستثمر بها والمحاسب عليها بطريقة حقوق الملكية بعد ذلك
 

 األدوات المالية 
 (9) للمعيار الدولي للتقارير الماليةالتطبيق المبكر 

م أو بعد 2018يناير  1( "األدوات المالية" حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في 9)المعيار الدولي للتقارير المالية يدخل 
م. يعالج 2016يناير  1( بأثر رجعي من 9) الماليةللمعيار الدولي للتقارير ذلك التاريخ. اختارت الشركة التطبيق المبكر 

( "األدوات المالية" تصنيف وقياس واستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويقدم 9)المعيار الدولي للتقارير المالية 
 قواعد جديدة لمحاسبة التحوط ونموذجا  جديدا  النخفاض قيمة الموجودات المالية. 

 
 ـ الموجودات المالية والمطلوبات المالية  األولياالعتراف 

يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة عندما وفقط عندما تصبح 
 من أحكام تعاقدية لألداة.  طرافا  المنشأة 

 
 الموجودات المالية

 
 القياس األولي

ذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا  تمويليا  جوهريا ، تقوم الشركة بقياس األصل عند القياس األولي، باستثناء ال
المالي بالقيمة العادلة زائدا  ـ في حال لم يكن األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

ئدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. يتم تحميل تكاليف معاملة ـ تكاليف المعاملة العااألولية الموحدة الموجزة اآلخر 
األولية الموحدة الموجزة الموجودات المالية المحملة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 .  األولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  كمصروفات في
 

شهرا  بسعر المعاملة  12وي عنصرا  تمويليا  جوهريا  أو التي تستحق في أقل من ذمم المدينة التجارية التي ال تحيتم قياس ال
 (.15) للمعيار الدولي للتقارير الماليةوفقا  
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 )تتمة( الموجودات المالية
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 التالية:  فئات القياستقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن 

 
األولية الموحدة  الدخل الشامل اآلخر قائمة إما من خالل)تصنيفها الحقا  بالقيمة العادلة  يجبالتي  الموجودات تلك (أ

  .(األولية الموحدة الموجزةالربح أو الخسارة  قائمة أو من خاللالموجزة 

 المطفأة.  بالتكلفةقياسها  يجبالتي  الموجوداتتلك  (ب
 

لموجودات إن ايعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 
 .إلى المجموعة نسباألالفئة  هيالمالية للمجموعة التي تقاس بالتكلفة المطفأة 

 
األولية الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجموعة أي أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل  تصنفلم 

 . الموجزة
 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 : ينالتالي ينيجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرط

 
االحتفاظ بالموجودات المالية من اجل تحصيل التدفقات  يهدف إلىاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي  (أ

 النقدية التعاقدية، و 

لفائدة هي دفعات للمبلغ األصلي وا التيأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية   (ب
 على المبلغ األصلي القائم.

 
نامج وذمم الموظفين لبر األخرىتتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة 

صلي استحقاق أ بتواريخ إيداعات لدى البنوكمنزل وودائع مرابحة ألجل. تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك تملك 
 أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من. 

 
ناقصا   دالسائالمطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  بالتكلفةبعد القياس االولي، يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا  

المطفأة من خالل األخذ باالعتبار أي خصم او عالوة على االقتناء  التكلفةاالنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يتم احتساب 
من إيرادات ض السائد. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة السائدوالرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا  أساسيا  من معدل الفائدة 

. تدرج الخسائر الناتجة عن انخفاض األولية الموحدة الموجزةأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  التمويل في قائمة الربح
 . األولية الموحدة الموجزةالقيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 
 إعادة التصنيف 

نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية، فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع بتغيير تقوم المنشأة ـ وفقط عندما  ـ عندما
 موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا  لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.  
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 )تتمة( الموجودات المالية
   

 المالية الموجوداتب االعترافإلغاء 
جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من حسب مقتضى الحال يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو 

 للمجموعة( عند:األولية الموحدة الموجزة موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي 
 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون

قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو  تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ(
 )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 وداتالموجبتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من  بتاريخ كل تقرير ماليتقوم المجموعة 
لى ع تأثيراألولي لأل صل  إذا كان لإلدراجانخفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر  يظهرالمالية قد تعرضت لالنخفاض. 

صورة يُعتد بالمالية والتي يمكن قياسها  الموجوداتمن األصل المالي أو مجموعة من  التقديريةالتدفقات النقدية المستقبلية 
 .بها
 

المتوقعة فيما يتعلق بانخفاض  االئتمان لقياس خسائرنموذج  تطبيق( من المنشأة 9)المعيار الدولي للتقارير المالية يتطلب 
من  بدال   ،المنشأةالخسائر االئتمانية. تقوم  إدراجقيمة الموجودات المالية. ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من اجل 

اريخ كل تقرير تباحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في  ذج الخسارة االئتمانية المتوقعة،نمومستخدمة  ،ذلك
 . مالي
 

شهرا  من الخسائر المتوقعة أو )ب(  12يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل )أ( 
 ذمنفي حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري  .المالي عمر األصلمدى على  متوقعةال خسائرال

شهرا . وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر  12يتم تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة عندئذ البداية، 
. بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا  تمويليا  جوهريا ، يتم استخدام طريقة المالي عمر األصل االئتمانية لمدى

في تاريخ كل تقرير مالي. بدال  من ذلك، تستطيع المنشأة أن  االئتمانيةعمل تقييم للزيادة في المخاطر تتطلب  المبسطة 
اختارت الشركة االستفادة من خيار الخسائر االئتمانية  مدى عمر األصل المالي.  على تخصص مقابل الخسائر المتوقعة

. بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا  تمويليا  جوهريا ، يتوجب على مدى عمر األصل المالي طويلة األجل
 على المنشأة استخدام الخسائر االئتمانية طويلة األجل. 

 
ل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة من خال لألصل يتم خفض القيمة الدفترية
. تستمر إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة األولية الموحدة الموجزةوالدخل الشامل اآلخر 

مع المخصص  . يتم شطب القروضفي القيمة ضالمستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفا
لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى  واقعي هناك احتمالعندما ال يكون المرتبط بالقروض ـ 

ل التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجي في القيمة المجموعة. وفيما إذا في سنة الحقة ـ زاد أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض
 ص.بقا  من خالل تعديل حساب المخصالمسجلة ساالقيمة االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في 

إذا ما تم عكس قيد شطب ما في وقت الحق، فيتم قيد االسترداد إلى تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 .  األولية الموحدة الموجزةاآلخر الشامل 
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 المطلوبات المالية

  األوليالقياس 
ة والدخل قائمة الربح أو الخساراألولى كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  االعترافيتم تصنيف المطلوبات المالية عند 

 . وذمم دائنة ــ حسب المالئم وسلف وكقروضاألولية الموحدة الموجزة الشامل اآلخر 
 
 عد خصمب والذمم الدائنةوالسلف الة القروض بالقيمة العادلة وفي ح بدايةل جميع المطلوبات المالية للمجموعة يتسجيتم 

 .ويلة االجلطتتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض  .تكاليف المعاملة العائدة مباشرة
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 فيما عدا: ،ها في وقت الحق بالقيمة المطفأةكما تم قياسبتصنيف جميع المطلوبات المالية  منشأةالتقوم 

 .األولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  (أ

 و عند تطبيق طريقة المشاركةأ صلألقيد ا إللغاءصل مالي غير مؤهل أشأ عند تحويل المطلوبات المالية التي تن (ب
 المستمرة.

  .عقود ضمان مالي (ج

 .من سعر الفائدة في السوق قرض بمعدل اقلالتزامات لتقديم  (د

قارير المالية المعيار الدولي للتعمال والتي ينطبق عليها أتجميع عملية في لجهة المقتنية الثمن المحتمل تسجيله من قبل ا (و
 لشاملاأو الخسارة والدخل  الربح ةهذا الثمن المحتمل الحقا  بالقيمة العادلة مع تغيرات تسجل في قائميتم قياس . (3)

 .األولية الموحدة الموجزة

 
طلوبات جميع الم يتم قياس .طويلة األجلقروض والدفع، مبالغ مستحقة و، ذمم دائنةالمطلوبات المالية للمجموعة من  تتكون

أو  لربحقائمة ا. تدرج األرباح والخسائر في السائدالمالية للمجموعة الحقا  بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة األولية الموحدة الموجزة  الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 . السائد
 

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر 
كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة  السائد. يدرج إطفاء معدل الفائدة السائدمن طريقة معدل الفائدة جزءا  أساسيا  

 . األولية الموحدة الموجزةوالدخل الشامل اآلخر 
 

 إعادة التصنيف 
 لمجموعة إعادة تصنيف أي التزام مالي.ال يمكن ل

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

. وعند استبدال التزام مالي موجود باخر من نفس استبعادهأو  انتهائهيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو 
بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم  حالي التزامتعديل شروط  عند أوتماما  المقرض حسب شروط مختلفة 

التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات 
 . األولية الموحدة الموجزةالصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
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 المالية  األدواتمقاصة 
قط فاألولية الموحدة الموجزة يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي 

لتسوية الموجودات مع المطلوبات  المجموعةعند وجود حق حالي نافذ نظاما  لتسوية المبالغ المدرجة وكان هناك نية لدى 
 على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 
 النقد وما في حكمه
ن وجدت، إ ـلية ذات سيولة عا األجلواستثمارات أخرى قصيرة البنوك  لدىنقد و مه من نقد في الصندوقيتكون النقد وما حك

 .في التغيرات في القيمة ضئيلة مخاطرل والخاضعةو أقل أشهر أتاريخ استحقاقها األصلي ثالثة 
 

 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك
سنة  قل منأوشهر أمن ثالثة  أكثر األصليةمدة استحقاقها لدى البنوك  إيداعاتك وتتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البن

 من تاريخ اإليداع.واحدة 
 

 المخصصات
أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن  قانونيتدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )

قتصادية ويكون إلى خارج المجموعة تجسد منافع ا للموارديُطلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية 
ال ـ أو جميع المخصص ـ على سبيل المث باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع المجموعة سداد بعض

السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا  فعليا . يتم عرض المصروف  إدراجبموجب عقد تأمين، فيتم 
 بعد طرح أي سداد. األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلق بالمخصص في 

 
وقعة بمعدل الخصم المتالمخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية يتم تحديد للمال جوهريا ،  الزمنيةإذا كان تأثير القيمة 

ة والمخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادللمال  الزمنيةت السوق المالية للقيمة تقييماالذي يعكس 
 . جزةاألولية الموحدة الموقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل في 

 
 متضمنةوارد تدفق م محتمال  ذا لم يعد إ .أفضل تقدير حاليمالي وتعدل لتعكس  تقريرتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ي

 .المخصصمنافع اقتصادية لسداد االلتزام، فانه يتم عكس 
 

 منافع الموظفين 
 جل منافع الموظفين قصيرة األ

م للمبلغ ل االلتزا. يتم تسجيد تم تأديتهاقيتم احتساب منافع الموظفين القصيرة األجل على أساس أن الخدمة ذات الصلة 
مكن ها الموظف ويلدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمو ضمني أحالي  قانونين لدى المجموعة التزام اذا كإالمتوقع دفعه 
 بشكل موثوق. تقدير االلتزام 
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 منافع الموظفين )تتمة(

 المنافع المحددة  برامج
لية التي اكتسبها المستقب بواسطة تقدير مبلغ المنافعالمنافع المحددة  ببرامجيتعلق  يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما
خبير اكتواري  لسنويا  من قبحتساب التزامات المنافع المحددة يتم ا .ذلك المبلغ وخصمالموظف في الفترات الحالية والسابقة 

 .حدة االئتمان المتوقعةمؤهل بواسطة طريقة و
 

ل الشامل قائمة الدخرة في مباش تتكون من أرباح وخسائر اكتوارية إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة التييتم إدراج 
جيل صافي يتم تس .أو األصل المحددالمنافع ل الخصم مقابل صافي االلتزام يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معد. اآلخر

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في المنافع المحددة  لبرامجالمتعلقة بها  األخرىوالمصروفات مصروف الفائدة 
 .األولية الموحدة الموجزة

 
ي تتعلق بالخدمة فعة التفانه يتم تسجيل التغير الناتج في المن البرنامجمدة و عندما يتم تقليص أ برنامجعندما تتغير منافع 

 .ةاألولية الموحدة الموجزقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر رة من التقليص فورا  في و الخساأو الربح أالسابقة 
 

وص االلتزام بخصسياسة المجموعة ة السعودية وبالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربي تأخذ عملية التقييم االكتواري
 .مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالمتعلق ب

 
 سهم ال ربحية

وسط المرجح م على المتاأل لى حملة األسهم للشركةإ العائدةصافي الدخل للفترة  بقسمةسهم للاألساسية  الربحيةيتم احتساب 
  .الفترةلعدد األسهم القائمة خالل 

 
ة على األسهم بعد تعديل الفائدم )كة األحملة األسهم العادية للشر إلىللسهم بقسمة الربح العائد  المخفضة ربحيةاليتم احتساب 

خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  العادية األسهمالممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد 
لديها  الشركة ليس أن. وبما سهم عاديةألى إألسهم العادية المخفضة المحتملة العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع ا

 المخفضة للسهم. الربحيةاألساسية للسهم تساوي  الربحيةسهم قابلة للتحويل فان أي أ
 

 التقارير القطاعية 
 المنشات: وأالعمليات  وأهو بمثابة مجموعة من الموجودات  األعمالقطاع 
 
بما في ذلك اإليرادات إيرادات وتكبد مصروفات  تحقيق من خاللها يمكنفي األنشطة التجارية التي  أعمالهيزاول  (1

 والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للمجموعة.
تخصيص متعلقة بجل اتخاذ قرارات أمن  من قبل المسؤول األول من العملياتمستمرة  يتم تحليل نتائج عملياتها بصورة (2

 و ،وتقييم األداءالموارد 
 .دقيقةالتي تتوفر بشأنها معلومات  (3
 

 . 20اإليضاح  الرجوع إلىلمزيد من التفاصيل عن التقارير القطاعية، يرجى 
 

يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاعات 
 رضعفي المملكة العربية السعودية فقط فلم يتم  أعمالهاالمجموعة تزاول  أنالتشغيل في بيئات اقتصادية أخرى. وحيث 
 .الموحدة الموجزة األوليةقطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية 
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. تعتزم لمجموعةلالقوائم المالية  إصدارحتى تاريخ  التنفيذ المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تدخل حيزفيما يلي 
 .المفعولكان ذلك ممكنا  عندما تصبح سارية  إذاهذه المعايير المجموعة اعتماد 

 
 ( ـ عقود اإليجار16)المعيار الدولي للتقارير المالية  

 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارا  جديدا  لالعتراف بعقود اإليجار. سيحل هذا المعيار محل:
 

 ( 17معيار المحاسبة الدولي )- "عقود اإليجار" 
  فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" -( 4للمعيار )المعايير الدولية للتقارير المالية لجنة تفسيرات تفسير" 
  الحوافز" -"عقود اإليجار التشغيلي  -( 15لجنة تفسيرات المعايير للمعيار )تفسير 
  تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". -( 27لجنة تفسيرات المعايير للمعيار )تفسير" 

 
(، يجب على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي )داخل قائمة المركز المالي( 17بموجب معيار المحاسبة الدولي )

( من المستأجر االعتراف 16)المعيار الدولي للتقارير المالية لمالي(. يتطلب وعقد اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز ا
بالتزام اإليجار الذي يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار. وقد أقر مجلس 

ات اإليجار، ومع ذلك فإنه ال يمكن معايير المحاسبة الدولية إعفاء  اختياريا  لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وموجود
 تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجر.

 
(، يمثل العقد ـ أو فحواه ـ عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على 16)المعيار الدولي للتقارير المالية بموجب 

 .رئيسي على المجموعة أثرمعيار أي لهذا اليكون  أناستخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل ثمن. ليس من المتوقع 
 م.2019يناير  1المعيار هو  لتطبيقالتاريخ اإللزامي 

 
 استثمارية عقارات( ـ تحويل 40معيار المحاسبة الدولي )

 قاراتعينبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من  متىتوضح التعديالت 
أو تتوقف عن استيفاء تعريف  العقاراتيحدث عندما تستوفي  استثمارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام

ال يقدم  العقاراتاالستثمارية وهناك أدلة على التغير في االستخدام. إن مجرد التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام  العقارات
 دليال  على التغيير في االستخدام.

 
 لتقريرايجب على المنشات تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي على التغيرات في االستخدام التي تحدث في أو بعد بداية فترة 

ظ بها في ذلك المحتف العقاراتالسنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت ألول مرة. يجب على المنشأة إعادة تقييم تصنيف 
 لتعكس الظروف القائمة في ذلك التاريخ. العقاراتعادة تصنيف التاريخ ـ إذا كان ذلك ممكنا  ـ وإ

 
م. إن التطبيق بأثر رجعي وفقا للمعيار 2018يناير  1تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 للتعديالت مسموح به ( مسموح به فقط إذا كان ذلك ممكنا من دون استخدام أي تقدير. التطبيق المبكر8المحاسبي الدولي )
 (.40ويجب اإلفصاح عنه.  تعمل الشركة حاليا  على تقييم تأثير التعديل على معيار المحاسبة الدولي )
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رات (: استثما28ومعيار المحاسبة الدولي )القوائم المالية الموحدة  (:10)المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على 
الزميلة أو شركة المحاصة  والشركةمساهمة في موجودات بين مستثمر  أو: بيع في شركات زميلة وشركات محاصة

 التابعة له

 زوال( في التعامل مع 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10)المعيار الدولي للتقارير المالية تعالج التعديالت التضارب بين 
السيطرة على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو شركة محاصة. توضح التعديالت أن األرباح 

المعيار الدولي مال  تجاريا ، كما هو محدد في أو الخسائر الناتجة عن بيع موجودات أو المساهمة في موجودات تشكل ع
بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة المحاصة، يتم االعتراف بها بالكامل. يتم "تجميع األعمال" ( 3)للتقارير المالية 

ص حصتسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع موجودات أو المساهمة في موجودات ال تشكل عمال  تجاريا  فقط في حدود 
الزميلة أو شركة المحاصة. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ تفعيل  الشركةالمستثمرين غير المتعلقة في 

 . ليأن تقوم بذلك بأثر مستقبالمبكر  بالتطبيقهذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على المنشأة التي تقوم 
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 للمبادئ المحاسبيةقوائمها المالية فقط وفقاَ  المجموعةم، أعدت 2016ديسمبر  31لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 
ة عن الهيئة الصادر المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية )"المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

لمعايير الدولية ابإعداد قوام مالية تتوافق مع  المجموعةالسعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية(. قامت 
مع عرض  م2017يناير  1والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تنطبق على الفترات التي تبدأ في  للتقارير المالية

ية للمعايير الدولطبقا   تم إعدادهااألولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  عليه، فإن هذهوبناء   .مقارنة عن الفترة بيانات
ة، تم إعداد المرفقاألولية الموحدة الموجزة عند إعداد القوائم المالية . المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللتقارير المالية 

م بعد إدخال بعض التعديالت المطلوبة بناء  على تطبيق 2016يناير  1قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في 
 ألول مرة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. المعايير الدولية للتقارير المالية

 

أشهر  سعةتلفترتي الثالثة أشهر وال المعايير الدولية للتقارير الماليةالموحدة المتوافقة مع  القوائم المالية الموجزةعند إعداد 

، قامت المجموعة بتحليل تأثير ومالحظة التعديالت التالية كما هو مطلوب للمبالغ المفصح م2016 سبتمبر 30في  تينالمنتهي

عودية في المملكة العربية السطبقا  للمعايير المتعارف عليها المعدة األولية الموحدة الموجزة عنها سابقا  في القوائم المالية 

  المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

التعديالت الجوهرية في االنتقال من المعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية 
م 2016يناير  1المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في  المعايير الدولية للتقارير المالية إلىللمحاسبين القانونيين 

 م.2017مارس  31عنها في القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  اإلفصاحم تم 2016ديسمبر  31و
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ي فطبقا  للمعايير المتعارف عليها للمجموعة المفصح عنها األولية الموحدة الموجزة فيما يلي مطابقة لقائمة المركز المالي 
وحدة الموجزة األولية الم السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع قائمة المركز المالي المملكة العربية

 م:2016 سبتمبر 30المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في للمعايير الدولية للتقارير المالية طبقا  المعدة 
 

 

 

 إيضاح

 

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 

 سبتمبر 30في كما 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة 

 عقارات استثمارية

 موجودات غير ملموسة

 ممتلكات ومعدات

 استثمار في شركات مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة 

 حقوق الملكية     

 ذمم مدينة أخرى طويلة األجل 

 ذمم موظفين مدينة ـ برنامج تملك منزل 

 تكاليف مؤجلة 

 

 مجموع الموجودات غير المتداولة

 

 الموجودات المتداولة 

 نقد وما في حكمه

 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 

 عقارات للتطوير

 الجزء المتداول من ذمم موظفين مدينة ـ برنامج تملك منزل

 

 مجموع الموجودات المتداولة 

 

 مجموع الموجودات

 

 ة والمطلوبات حقوق الملكي

 حقوق الملكية

 رأس المال

 احتياطي نظامي

 خسائر متراكمة

  تأثير تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعة

 

 م في الشركة األ الحقوق العائدة إلى حملة األسهم

 حصص غير مسيطرة 

 

 مجموع حقوق الملكية

 

 

 )و( 6

 (ب) 6

 )هـ( و)و( 6

 

 

 

 

 )ج(6

 

 

 

 

 

 

 )ح(6

 )هـ(6

 

 

5.018.133 

 ــ     

6.515.152 

 

2.344.707 

 48.119 

68.203 

4.916 

─────── 

13.999.230 

 

 

881.881 

1.122.423 

662.402 

1.637.063 

4.769 

─────── 

4.308.538 

─────── 

18.307.768 

═══════ 

 

 

 8.500.000 

 1.869 

(15.207 ) 

(86) 

─────── 

8.486.576  

(3.534) 

─────── 

8.483.042 

═══════ 

 

 

(136.540) 

18.608  

(1.749.867) 

 

 ــ    

 ــ    

 ــ    

(4.916) 

─────── 

(1.872.715) 

 

 

 ــ    

 ــ    

(26.877 ) 

(488.775) 

 ــ    

─────── 

(515.652) 

─────── 

(2.388.367) 

═══════ 

 

 

 ــ    

 ــ    

(1.113.962) 

 ــ    

─────── 

(1.113.962) 

(5.679) 

─────── 

(1.119.641) 

═══════ 

 

 

4.881.593 

18.608 

4.765.285 

 

2.344.707 

 48.119 

68.203 

 ــ    

─────── 

12.126.515 

 

 

881.881 

1.122.423 

635.525 

1.148.288 

4.769 

─────── 

3.792.886 

─────── 

15.919.401 

═══════ 

 

 

 8.500.000 

 1.869 

(1.129.169 ) 

(86) 

─────── 

7.372.614  

(9.213) 

─────── 

7.363.401 

═══════ 
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 إيضاح

 

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

 الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين 

 سبتمبر 30كما في 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 المطلوبات

 المطلوبات غير المتداولة

 قروض طويلة األجل

 مساهمة مؤجلة 

 مخصص طويل األجل 

 ة نهاية الخدمة للموظفين أمكاف

  األجلتمويل غير مكتسب على ذمم مدينة طويلة عنصر 

 غير مكتسبة ـ برنامج تملك منزل  فائدةإيرادات 

 

 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 

 المطلوبات المتداولة 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

 بالزيادة عن العمل المنفذ  مفوترمبلغ 

 

 مجموع المطلوبات المتداولة 

 

 مجموع المطلوبات 

 

 حقوق الملكيةمجموع المطلوبات و

 

 

 

 

 )هـ(6

 

 )د(6

 )هـ(6

 

 

 

 

 

 (ز)6

 )هـ(6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.100.000 

1.659.556 

 5.099 

30.339 

 ــ     

16.346 

──────── 

8.811.340 

 

 

1.013.386 

 ــ     

──────── 

1.013.386 

──────── 

9.824.726 

──────── 

18.307.768 

════════ 

 

 

 ــ     

(1.659.556) 

 ــ     

8.075 

57.007 

 ــ     

──────── 

(1.594.474) 

 

 

(7.775) 

333.523 

──────── 

325.748 

──────── 

(1.268.726) 

──────── 

(2.388.367) 

════════ 

 

 

 7.100.000 

 ــ     

 5.099 

38.414 

57.007 

16.346 

──────── 

7.216.866 

 

 

1.005.611 

333.523 

──────── 

1.339.134 

──────── 

8.556.000 

──────── 

15.919.401 

════════ 
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طبقا  للمعايير المتعارف عليها في المملكة المفصح عنها  للمجموعةاألولية الموحدة الموجزة  الدخلفيما يلي مطابقة لقائمة 
ألولية اقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع العربية السعودية المعتمدة 

الثة أشهر لفترة الثالمعتمدة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقارير المالية طبقا  المعدة حدة الموجزة المو
 م:2016 سبتمبر 30 المنتهية في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 

 سبتمبر 30كما في 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إيرادات

 تكلفة اإليرادات

 

 إجمالي الربح

 

 مصروفات

 بيع وتسويق

 عمومية وإدارية

 استهالك، صافي

 إطفاء

 

 التشغيل (/ دخلخسارة)

 

 إيرادات / )مصروفات( أخرى

 أعباء مالية

 محاسب عنها مستثمر فيها حصة من نتائج شركة 

  بطريقة حقوق الملكية  

  مرابحةإيرادات ودائع 

 إيرادات أخرى

 

 قبل الزكاة )الخسارة( / الدخل 

 

 الزكاة

 

 للفترة)الخسارة( / الدخل صافي 

 

 المنافع المحددة لبرامج القياسخسارة من إعادة 

 

 )هـ( و)ز(6

 

 

 

 

 

 )ح(6

 

 (و)هـ( و)6

332.209  

(309.747) 

───────── 

22.462 

 

 

(14.230 ) 

(61.017 ) 

(14.331 ) 

(314) 

───────── 

(67.430) 

 

 

(24.029) 

 

(360) 

13.796 

3.348 

───────── 

(74.675) 

 

(7.175) 

───────── 

(81.850) 

 

 ــ    

───────── 

257.512  

(88.030) 

──────── 

169.482 

 

 

(3.724 ) 

(4.068 ) 

(12.977 ) 

(3.324) 

──────── 

145.389 

 

 

8.873 

 

 ــ    

(8.873 ) 

5.584 

──────── 

150.973 

 

 ــ    

──────── 

150.973 

 

 ــ    

───────── 

589.721  

(397.777) 

───────── 

191.944 

 

 

(17.954 ) 

(65.085 ) 

(27.308 ) 

(3.638) 

───────── 

77.959 

 

 

(15.156) 

 

(360) 

4.923 

8.932 

───────── 

76.298 

 

(7.175) 

───────── 

69.123 

 

 ــ    

───────── 
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 إيضاح

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 

 سبتمبر 30كما في 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 الشامل للفترة الدخل / )الخسارة(مجموع 

 

 العائد إلى:

 حملة األسهم للشركة األم 

 حصص غير مسيطرة 

 

 للفترة الدخل / )الخسارة( صافي

 (81.850) 

═════════ 

 

(80.585 ) 

(1.265) 

───────── 

(81.850) 

═════════ 

150.973  

════════ 

 

69.123 

═════════ 

 

69.654  

(531) 

───────── 

69.123 

═════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 35ــ 

 مراجعة( )تتمة()غير األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ألول مرة )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية. تطبيق 6

طبقا  للمعايير المتعارف عليها في المملكة للمجموعة المفصح عنها األولية الموحدة الموجزة فيما يلي مطابقة لقائمة الدخل 
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة العربية السعودية المعتمدة 

 سبتمبر 30تهية في أشهر المن التسعةلفترة المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقارير المالية طبقا  المعدة 
 م:2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 

 سبتمبر 30كما في 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إيرادات

 تكلفة اإليرادات

 

 إجمالي الربح

 

 مصروفات

 بيع وتسويق

 عمومية وإدارية

 خسارة االنخفاض في القيمة

 استهالك، صافي

 إطفاء

 

 )خسارة(/ دخل التشغيل

 

 إيرادات / )مصروفات( أخرى

 أعباء مالية

 محاسب عنها بطريقة مستثمر فيها حصة من نتائج شركات 

  حقوق الملكية  

  إيرادات ودائع مرابحة

 إيرادات أخرى

 

 قبل الزكاة )الخسارة( / الدخل 

 

 الزكاة

 

 للفترة)الخسارة( / الدخل صافي 

 

 المنافع المحددة  لبرامجخسارة نتيجة إعادة القياس 

 

 )هـ( و)ز(6

 

 

 

 

 

 )ح(6

 

 

 )هـ(6

695.073  

(520.663) 

──────── 

174.410 

 

 

(53.646 ) 

(195.849 ) 

(44.016 ) 

(36.816 ) 

(941) 

──────── 

(156.858) 

 

 

(61.434) 

 

(944) 

40.543 

166.565 

──────── 

(12.128) 

 

(21.525) 

──────── 

(33.653) 

 

 ــ      

──────── 

725.960  

(328.585) 

──────── 

397.375 

 

 

(11.934) 

(3.813) 

  ــ     

(44.416 ) 

(10.596) 

─────── 

326.616 

 

 

26.838 

 

 ــ      

(26.838 ) 

841 

─────── 

327.457 

 

 ــ      

─────── 

327.457 

 

 ــ      

──────── 

1.421.033  

(849.248) 

──────── 

571.785 

 

 

(65.580 ) 

(199.662 ) 

(44.016) 

(81.232 ) 

(11.537) 

──────── 

169.758 

 

 

(34.596) 

 

(944) 

13.705 

167.406 

──────── 

315.329 

 

(21.525) 

──────── 

293.804 

 

 ــ      

──────── 

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 36ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ألول مرة )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية. تطبيق 6
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

المعايير المتعارف عليها 

في المملكة العربية 

السعودية المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 

 سبتمبر 30كما في 

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 إعادة القياس

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

المعايير الدولية للتقارير 

 المعتمدة كما المالية

 م2016 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 للفترةالشامل )الخسارة( / الدخل  مجموع

 

 العائد إلى:

 حملة األسهم في الشركة األم 

 حصص غير مسيطرة 

 

 للفترة)الخسارة( / الدخل صافي 

 

 (33.653) 

════════ 

 

(32.027 ) 

(1.626) 

──────── 

(33.653) 

════════ 

327.457 

═══════ 

 

 

 

293.804 

════════ 

 

295.418  

(1.614) 

──────── 

293.804 

════════ 

 

 اآلخرالدخل الشامل  1ـ6
احتساب منافع نهاية الخدمة باستخدام افتراضات اكتوارية. يمثل صافي الدخل  يجب، المعايير الدولية للتقارير الماليةبموجب 
رية والتغيرات في االفتراضات االكتوا من خالل الخبرة إعادة القياس الناشئة عن التعديالتمن خسارة ال/ الربحخر آلالشامل ا
مثل هذا  ناكولم يكن هفقط  المعايير الدولية للتقارير الماليةخالل الفترة. إن هذا التعديل ناتج عن التحول إلى  حصلتالتي 

هر المنتهيتين أش تسعةالثالثة أشهر واللفترتي األولية الموحدة الموجزة والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة البند في 
في المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية طبقا  للمعايير المتعارف عليها المعروضة  م2016 سبتمبر 30في 

ولية الموحدة ألاقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمحاسبين القانونيين. لن يتم إعادة تصنيف مثل هذا التعديل في 
 في فترات الحقة.  الموجزة 

 
 التقديرات 6-2

مملكة في الطبقا  للمعايير المتعارف عليها م مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ 2016 سبتمبر 30تتفق التقديرات كما في 
العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد إجراء التعديالت إلظهار أي اختالفات في السياسات 

تطبيق  أن( حيث 13 اإليضاحلى الرجوع إيرجى ) التقييم االكتواري في منافع نهاية الخدمة للموظفين بمنأى عنالمحاسبية( 
ف عليها في المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ال يتطلب تقدير وفقا المعايير المتعار

 .المعتمدة في المملكة العربية السعودية المعايير الدولية للتقارير المالية  بموجبللتوجيهات الواردة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 37ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ألول مرة )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية. تطبيق 6
 
 التدفقات النقدية  6-3
 

 كان التأثير على التدفقات النقدية على النحو التالي: 
 

 

المعايير المتعارف عليها في المملكة 

المعتمدة من الهيئة العربية السعودية 

ترة فالسعودية للمحاسبين القانونيين ل

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة

 م2016

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية

 أشهر المنتهية في التسعةفترة ل

 م 2016 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 باآلالف 

 

 االختالف 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 

 (470.692) (361.420) 109.272 األنشطة التشغيلية  / )المستخدم في(النقد منصافي 

 476.850 (649.392) (1.126.242) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 (6.158) (6.158) -        األنشطة التمويلية منصافي النقد 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل م و2016 سبتمبر 30حول مطابقة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  اإليضاحاتفيما يلي 
 :م2016 سبتمبر 30في أشهر المنتهيتين  تسعةلفترتي الثالثة أشهر والالشامل الموحدة  الشامل اآلخر

 
 معدات الممتلكات وال)ا( 6

بشكل  اجياإلنتبنود منفصلة وتحديد عمرها  فيالممتلكات والمعدات  تجزئة، يجب طبقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي
عودية في المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السطبقا  للمعايير المتعارف عليها لم يكن ذلك مطلوبا  ،تاريخيا  مستقل. 

ى تاريخ ديل االستهالك المتراكم واألرباح المبقاة علللمحاسبين القانونيين، وبالتالي تم عمل تقييم بواسطة الشركة أدى إلى تع
زاد  ذلك،لى إضافة إ .عمار اإلنتاجيةألاوتصنيف التغير في يعكس ال بحيث المعايير الدولية للتقارير الماليةالتحول إلى 
مليون 15.7ومليون لاير سعودي  3.8بمبلغ  م2016 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة أشهر والاالستهالك 

 لاير سعودي على التوالي.
 
 ملموسةالموجودات غير ال)ب( 6

لى موجودات غير إم من ممتلكات ومعدات 2016 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في  18.6 تم إعادة تصنيف مبلغ
ي فطبقا  للمعايير المتعارف عليها آلي تم تصنيفها في السابق كجزء من الممتلكات والمعدات  امج حاسبسة تمثل برملمو

 .المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
 مؤجلة التكاليف ال)ج( 6

امت المجموعة ق في المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينطبقا  للمعايير المتعارف عليها 
 لك التكاليفت. وعليه فان القسط الثابت على مدى سبع سنوات ساسعلى أ وإطفائهاما قبل التشغيل  مصاريف بعض برسملة

قابل ملغاء االعتراف بذلك األصل وبذلك تم إ المعايير الدولية للتقارير المالية بموجبكأصل  اغير مؤهلة لالعتراف به
 مبقاة.الرباح ألا
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)د( 6

نهاية الخدمة باستخدام افتراضات اكتوارية. تاريخيا، كانت  مكافأة، يجب احتساب طبقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي
 حكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية. أدى هذا التغيير إلى زيادةألتقوم باحتساب هذه االلتزامات وفقا   المجموعة
في تاريخ التحول وانخفاض في األرباح المبقاة ودخل الفترة الحالية للفترة المنتهية دة التزامات منافع نهاية الخدمة في أرص
 م. 2016 سبتمبر 30في 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 38ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ألول مرة )تتمة( للتقارير المالية المعايير الدولية. تطبيق 6
 
 أخرى  وإيرادات)هـ( مبيعات 6

الذي يدخل حيز التنفيذ ( 15)المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة بمراجعة تأثير  قامت ،4 اإليضاحكما تم بيانه في 

تارت اخأداء أعمال المجموعة.  إظهارم حيث أن المجموعة اعتبرت أن المعيار أفضل من حيث 2017يناير  1اعتبارا  من 

. عند تطبيق المعيار الجديد( 15)المعيار الدولي للتقارير المالية  ثر رجعي المسموح به بموجبالمجموعة التطبيق الكامل بأ

 1يذها بعد كما في التي لم يتم تنفيتطلب التطبيق الكامل بأثر رجعي االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق على جميع العقود 

للمعايير للتطبيق المبكر م. ونتيجة 2016يناير  1في  الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كماعلى ة تعديل م بصيغ2016يناير 

 فقد حصلت التأثيرات الرئيسية التالية في تاريخ التحول:الدولية للتقارير المالية 
 

 مليون لاير سعودي بشكل رئيسي بسبب إدراج اإليرادات على مدى فترة من  841بمبلغ  انخفاض األرباح المبقاة
 .(15)المعيار الدولي للتقارير المالية الزمن بموجب 

 
  مليون لاير سعودي بسبب اقتطاع جزء جوهري من التمويل من سعر البيع. 25انخفاض األرباح المبقاة بمبلغ 
 
  متداولةالموجودات غير الانخفاض قيمة  )و(6

مراجعة  تميفي المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين طبقا  للمعايير المتعارف عليها 

تزيد  نأ إمكانية إلىالتغيرات في الظروف  األحداث أو لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير غير المتداولة الموجودات

ووفقا  للمعاير  .من االستخدام واالستبعاد النهائي غير المخصومة ية المستقبلية المتوقعةالنقدالقيمة الدفترية لمبلغ التدفقات 

من لمخصومة امستقبلية المتوقعة التدفقات النقدية ال إلىيستند  الموجوداتلي فان االنخفاض في قيمة الدولية للتقرير الما

كنتيجة و المعايير الدولية للتقارير المالية إلىتاريخ التحول  في. غير المتداولة للموجوداتعاد النهائي بواالستاالستخدام 

يناير  1مليون لاير سعودي كما في  457للتغيرات في المنهجية فقد سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 

 مبقاة. ال رباحاألهذا المبلغ مقابل  إدراجم. تم 2016
 
 إيرادات من تأجير عقارات استثمارية )ز( 6

مجدد كجزء  وتشغيلي جديد أ إيجارتفاق على عقد لالاالعتراف بجميع الحوافز  ، يجبيير الدولية للتقرير الماليللمعا طبقا  

 أو الحوافز أو شكلال يتجزأ من صافي الثمن المدفوع والمتفق عليه الستخدام األصل المؤجر بصرف النظر عن طبيعة 

 اإليجارترة فساس القسط الثابت بما في ذلك ى أ، فقد بدأت المجموعة االعتراف باإليرادات علعلى ذلك ناء  توقيت الدفعات. وب

 المجانية.
 
 االئتمان من المتوقعة قياس الخسائر )ح( نموذج 6

تكوين  تميفي المملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، طبقا  للمعايير المتعارف عليها 

من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. ولكن يتطلب  يصبحمخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما 

 ذاإمة المتوقعة بما يساوي خسائر االئتمان المتوقعة االعتراف بخسارة االنخفاض في القي (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

في يالت التعد إجراءولي. وبالتالي، فقد تم األ االعترافشكل كبير منذ زادت مخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية ب

ميع الفترات في جنموذج قياس الخسائر المتوقعة من االئتمان لتتوافق مع متطلبات األولية الموحدة الموجزة  هذه القوائم المالية

 المعروضة.
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 39ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ستثماريةاالعقارات ال. 7
 

م: 2016ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 3.035وتكاليف مرتبطة بها بمبلغ  أرض فضاءتتضمن العقارات االستثمارية 
لغ بمب وانخفاض القيمة خصم االستهالك المتراكم دبع اإلنشاءوممتلكات تحت  جاهزة( وممتلكات سعوديمليون لاير  3.035
 مليون لاير سعودي(. 1.721 م:2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.741

 
 معداتالممتلكات وال. 8
 

 1.909 :م2016ديسمبر  31يون لاير سعودي )مل2.307لغ بعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمأ تتضمن الممتلكات والمعدات
 دية.فما يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد  االقتصا إنشائية( والذي يمثل تكاليف مليون لاير سعودي

مليون لاير سعودي مقابل  45تم تسجيل خسارة انخفاض بمبلغ م 2017سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةخالل فترة 
  .األولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مشاريع تحت التنفيذ في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 40ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
 
 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكيةمستثمر فيها استثمار في شركات . 9

 سبتمبر 30 
 م2017

 لاير سعودي
 باآلالف 

    ديسمبر 31
 م2016

 لاير سعودي
 باآلالف

 
 2.343.668 2.365.367 استثمار في شركة تطوير الموانئ )انظر اإليضاح )أ( أدناه(

   
استثمار في شركة البيوتات المتطورة لالستثمار والتطوير العقاري )انظر 

 اإليضاح )ب( أدناه( 
 

45.790 
 

45.790 
 ─────── ─────── 
 2.411.157 2.389.458 
 ═══════ ═══════ 
 
  شركة محاصة -تطوير الموانئ  استثمار في شركةأ( 
 

 سبتمبر 30 
 م2017

 لاير سعودي
 باآلالف 

    ديسمبر 31
 م2016

 لاير سعودي
 باآلالف

 
 استثمار

 شراء أسهم من مساهمين آخرين
 
 
 
 

 :ُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكيةمستثمر فيها حصة من نتائج شركة 

 2.487.520   
 117.480 

─────── 
 2.605.000 

─────── 
 

 2.487.520 
 117.480 

─────── 
 2.605.000 

─────── 
 

   
 في بداية الفترة / السنة 

 حصة من النتائج للفترة / للسنة 
 26.382 
 21.699 

 28.365 
(1.983) 

 ─────── ─────── 
 في نهاية الفترة / السنة 

 
مستثمر  استبعاد حصة من الربح من بيع أرض وإيرادات عمولة من شركة

 ُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية فيها

 48.081 
─────── 

 
(287.714) 

─────── 
 2.365.367 

═══════ 

 26.382 
─────── 

 
(287.714) 

 ───────  
 2.343.668 

═══════ 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 41ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
 
 )تتمة(. استثمار في شركات مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 9

م( تم تأسيس شركة تطوير الموانئ ـ شركة مساهمة سعودية 2010أبريل  29هـ )الموافق 1431جمادى األولى  14بتاريخ 
والتي تعمل على تطوير وتشغيل وصيانة ميناء الملك عبد   في مدينة الملك عبد   في المملكة العربية السعودية ـ مقفلة 

م، قام المساهمون في شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية وتم من خاللها االتفاق 2011االقتصادية )الميناء(. وخالل السنة 
شركة ال رأسم االتفاقية، فإن حصة الشركة في شروط. وبموجب لشركة تطوير الموانئ على هيكل رأس المال وآلية التمويل

 . %34تطوير الموانئ هي 
 
مليون  145مبلغ  تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية واستثمرت بالمساهمة في جزء منم، قامت الشركة األم 2012في 

 وبنية تحتية وتكاليف تطوير أخرى. لاير سعودي على شكل أرض
 

. ٪74صبح يالشركة األم لرأسمال م، قرر المساهمون في شركة تطوير الموانئ زيادة المساهمة في 2013أكتوبر  8بتاريخ 
في شركة تطوير الموانئ  أسمال الشركة األمرم وخفض مساهمة 2014أبريل  16ة في كما قام المساهمون بتعديل االتفاقي

م، قام المساهمون في شركة تطوير الموانئ بتعديل االتفاقية وخفض المساهمة في 2014يوليو  17. بتاريخ %51 ليصبح
شركة تطوير الموانئ لديهم سيطرة  االتفاقية المعدلة، فإن المساهمين في شروط. وبناء  على %50رأسمال الشركة األم إلى 

تثمر فيها مسمشتركة على شركة تطوير الموانئ وبناء  عليه قامت إدارة الشركة بتصنيف االستثمار "كاستثمار في شركة 
 ُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية".

 
دي زائد اية أرباح مرابحة مليون لاير سعو 1.350بمبلغ بحدود سندات ألمر مع  قدمت الشركة ضمان شركة إلى بنك تجاري

ع الحصول على تسهيالت مرابحة متوافقة مفي مستحقة الدفع من قبل شركة تطوير الموانئ للسماح لشركة تطوير الموانئ 
 هم الشركة في شركة تطويرسبرهن على أوكذلك القرض مضمون الشريعة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء بشكل جزئي. 

 .الموانئ
 

 زميلةشركة  –ب( استثمار في بيوتات 
 السنة: الفترة/ فيما يلي حركة االستثمار في شركة البيوتات المتطورة خالل

 
 سبتمبر 30 

 م2017 
 لاير سعودي

 باآلالف 

   ديسمبر 31
 م2016 

 لاير سعودي
 باآلالف

 
 200  200  استثمار أولي
 53.755  53.755  استثمار إضافي

 (8.165) (8.165) الربح من بيع أرضاستبعاد حصة من 
 ────── ─────── 
 45.790  45.790 
 ══════ ═══════ 
 

 دخلت الشركة في ترتيب مع منشأة تمتلكها مجموعة سعودية محلية لتأسيس منشأة جديدة وهي بيوتات ،م2016خالل السنة 
  .مجمع سكني في مدينة الملك عبد  االقتصاديةوإدارة وتملك لبناء ــ ات مسؤولية محدودة شركة ذ ــ
 

، فقد قامت الشركة باستثمار إضافي يوتات. وطبقا  التفاقية الشركاءسمال شركة بأفي ر %20بنسبة  أسهما  تمتلك الشركة 
وتات يلى بإرض م باعت الشركة قطعة أ2016 خالل سنة ،على ذلك مليون لاير سعودي لتطوير المشروع. عالوة   54مبلغ ب

وبما أن شركة بيوتات لم تبدأ عملياتها فإن حصة النتائج من شركة بيوتات للفترة تعتبر غير  .مليون لاير سعودي 54بمبلغ 
 جوهرية للمجموعة.



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 42ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
 

 محتفظ بها للبيع كموجودات مصنفة . 10
 

خالل السنوات السابقة، حددت المجموعة بعض الموجودات التي يجب استبعادها تماشيا  مع خطط العمل االستراتيجية 
 سبتمبر 30ي أشهر المنتهية ف التسعةبأنها محتفظ بها للبيع. خالل فترة  الموجوداتللمجموعة. وبالتالي فقد تم تصنيف تلك 

 المراجعة، تم إدراج انخفاض تلك لموجودات لمعرفة أن كان هناك انخفاضا  في قيمها. وبناء  علىم، تم مراجعة هذه ا2016
 . خاللاألولية الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مليون لاير سعودي في  44بمبلغ  في القيمة

 دون ربح أو خسارة. وجودات بالكامل بقيمها الدفترية هذه الم م، تم استبعاد2016سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة . 11

 سبتمبر 30 
 م2017 

 لاير سعودي
 باآلالف 

 ديسمبر 31
 م 2016

 لاير سعودي
 باآلالف

 ذمم دائنة تجارية
 مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 (17مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )اإليضاح 
 مبالغ تبرعات ألغراض خيرية )انظر اإليضاح أدناه(

 دفعات مقدمة من عمالء 
 وذمم دائنة أخرىالدفع مصروفات مستحقة 

 الدفع  تكاليف عقود مستحقةمبالغ 
 (14)اإليضاح  زكاة مستحقة الدفع
 الدفع  أعباء مالية مستحقة

 غير مكتسبة ـ برنامج تملك منزل فائدةإيرادات 

88.321 
227.272 
34.659 
55.896 
72.097 

248.968 
162.402 
44.878 
90.472 
1.701 

─────── 
1.026.666 

═══════ 

113.995 
225.168 
29.916 
60.374 
85.917 
130.497 
375.976 
29.319 
120.585 
1.557 

─────── 
1.173.304 
═══════ 

 
المؤسسين في رأس المال )قبل الطرح  المبلغ المكتسب من حصة المساهمينبم التبرع 2006قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 

برنامج ودائع  يف لدى بنك قبل أن يتم إيداع المبالغ محتفظ بها األولي في االكتتاب العام( والتي تم إيداعها في ودائع ثابتة
 إسالمية. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى المبلغ المتبرع به ألغراض خيرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 
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 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 قروض طويلة األجل. 12

 سبتمبر 30 
 م2017

لاير سعودي 
 باآلالف

 ديسمبر 31
 م 2016

 لاير سعودي
 باآلالف

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

 
 

 )انظر اإليضاح )ب( أدناه(األجل  ةض طويلوناقص: الجزء المتداول من قر
 

 5.000.000 
 3.000.000 

─────── 
 8.000.000 
(300.000) 

─────── 

5.000.000 
2.500.000 
─────── 
7.500.000 

 ــ      
─────── 

 7.500.000 7.700.000  األجل  ةض طويلوالجزء غير المتداول من قر
 ═══════ ═══════ 
 
مليون لاير سعودي من وزارة المالية )"الوزارة"(  5.000م، استلمت الشركة األم قرضا  بمبلغ 2011خالل السنة  (أ

مليون متر مربع من أراضي الشركة  24.7لتطوير مدينة الملك عبد   االقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن 
نوات على ثالث س سماحالسداد في األصل بعد فترة ويترتب عليه عمولة سنوية حسب المعدالت التجارية وكان يستحق 

م. ولكن وبناء  على الطلب المقدم من الشركة قبل موعد السداد المحدد، 2015يونيو  1سبعة أقساط سنوية اعتبارا  من 
لخمس سنوات أخرى. وبالتالي فإن سداد  السماحم جدولة القرض بتمديد فترة 2015أعادت وزارة المالية خالل سبتمبر 

 م، مع عمولة مستحقة تدفع سنويا . 2020أصل القرض سيكون على سبعة أقساط سنوية اعتبارا  من يونيو 
 
مليون لاير  2.000م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل إسالمية مع أحد البنوك التجارية بمبلغ 2014خالل السنة  (ب

بحة( ويترتب على القرض عمولة حسب المعدالت التجارية. وبلغ الرصيد القائم للقرض سعودي )تسهيالت تمويل مرا
مليون لاير  1.500م: 2016ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  1.500م مبلغ 2017 سبتمبر 30طويل األجل كما في 

م 2018يونيو  30ا  من وبناء  على شروط االتفاقية، سيتم سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبار سعودي(
القرض مضمون جزئيا   متداولة. كمطلوباتمصنف  قسط المستحق خالل اثني عشر شهراال م.2021ديسمبر  31وحتى 

مليون لاير سعودي تملكها الشركة األم وسند ألمر بمبلغ  3.002بأرض في مدينة الملك عبد  االقتصادية قيمتها 
 مليون لاير سعودي.  2.500

 
مليون لاير  1.000م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل إسالمية مع أحد البنوك التجارية بمبلغ 2015السنة  خالل    

بلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما في . السائدة سعودي ويترتب على القرض عمولة حسب المعدالت التجارية
بناء  على بنود االتفاقية، سيتم سداد . (ءال شيم: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 500 م مبلغ2017 سبتمبر 30

م. القرض مضمون 2023أبريل  20م وحتى 2019أكتوبر  20القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا  من 
لمتبقي تم استكماله فعليا  وا %56مليون لاير سعودي منها  1.500تملكها الشركة األم بقيمة اجمالية  أرض فضاءبرهن 

 مليون لاير سعودي. 1.200قيد التنفيذ باإلضافة إلى سند ألمر بقيمة 
 

مليون لاير  1.000الشركة اتفاقيتي تسهيالت مع أحد البنوك التجارية بمبلغ  وقعتم، 2015م و2014خالل السنتين 
 30ما في قائم للقرض كسعودي لكل اتفاقية ويترتب على التسهيالت عمولة حسب المعدالت التجارية. وبلغ الرصيد ال

مليون لاير سعودي(. وفقا  لبنود  1.000م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.000م مبلغ 2017 سبتمبر
سنوات اعتبارا  من تاريخ االتفاقيتين. وبغرض  3 سماحسنوات مع فترة  8االتفاقيتين، فإن مدة القرض اإلجمالية هي 

بكل اتفاقية من االتفاقيتين  ةمليون لاير سعودي مرتبط 250بمبلغ  ةإضافي تتسهيال الوفاء بالمبادئ الشرعية، تم ترتيب
من قبل نفس البنك للسماح )بالسداد والسحب( بحيث يكون أصل القرض متاحا  خالل فترة الثالث سنوات األولى من 

 جماليةإاالقتصادية بقيمة  في مدينة الملك عبد  أرض فضاءالقرض. إن كل تسهيالت القرض مضمونة مقابل جزء من 
 1.250 بمبلغتم استكماله فعليا  والمتبقي قيد التنفيذ باإلضافة إلى سند ألمر  %50مليون لاير سعودي منها  3.000

 مليون لاير سعودي لكل اتفاقية.
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 44ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 . مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 13

 
 للبرنامجالوصف العام 
لمنافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا  ألحكام نظام العمل في المملكة العربية  معتمد غير ممول برنامجتدير المجموعة 

 للفترة / السنة المنتهية:منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الممولة  برنامجالسعودية. فيما يلي الحركة في 
 
 سبتمبر 30 

 م2017
 لاير سعودي 

 باآلالف

 م2016ديسمبر  31
 لاير سعودي 

 باآلالف

 يناير 1الرصيد في 
 

 األولية الموحدة الموجزةالمتضمن في قائمة الربح أو الخسارة 
  تكلفة الخدمة الحالية

 تكلفة الفائدة
 
 

 األولية الموحدة الموجزةالمتضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر 
 خسائر اكتوارية

 
 منافع مدفوعة

 
 السنة / الفترة الرصيد في نهاية

 

 43.205 
 
 

8.577 
 ــ      

─────── 
51.782 

 
 ــ      

─────── 
(1.945) 

─────── 
49.837 

═══════ 

 31.192 
 
 
 9.194 
 1.403 

─────── 
 41.789 
 
 3.076 

─────── 
(1.660) 

─────── 
 43.205 

═══════ 
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 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 )تتمة( . مكافأة نهاية الخدمة للموظفين13

 
 افتراضات اكتوارية

 
 على النحو التالي: م2016ديسمبر  31كانت االفتراضات االكتوارية األساسية التي جرى تطبيقها في 

 
 معدل الخصم 

 المتوقع: معدل زيادة الرواتب المستقبلي
 أول أربع سنوات -
 ما بعد ذلك -

 معدل الوفيات
 من الخدمة الخروجمعدالت التوظيف/

 سن التقاعد

4% 
 

4.75% 
4.75% 
1.17% 
7.50% 
 سنة 60

 
 م وبالتالي كانت األرباح/2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الفتراضات االكتوارية لفترة التسعةليس هناك تغير في ا

 .ال شيءالخسائر االكتوارية للفترة 
 
الفتراضات الرئيسية ا م مقابل2016ديسمبر  31كما في  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمنافع ا يلي تحليل الحساسية لفيم

  المرجحة:
 
 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية منافع التأثير على التزام  
 الزيادة / )النقص( 
  

التغير في 
 االفتراض بنسبة

 الزيادة في المعدل
لاير سعودي 

 باآلالف

 النقص في المعدل
لاير سعودي 

 باآلالف

 معدل الخصم 
 معدل زيادة الرواتب المستقبلي المتوقع

 معدل الوفيات
 من الخدمة الخروجمعدالت التوظيف/

1% 
1% 
10% 
10% 

(3.541) 
 4.103 
(10)  
(467) 

 4.265  
(3.570) 
 18 
 557 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 46ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
 

 . الزكاة 14
 

 الزكاة المحمل للفترة مخصص

 أشهر التسعةلفترة  
 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر
 لاير سعودي  
 باآلالف   
 

 أشهر التسعةلفترة 
 30المنتهية في 
 م2016 سبتمبر

 لاير سعودي  
 باآلالف   
 

 المخصص خالل الفترة 
 

21.835 
═══════ 

21.525 
═══════ 

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

 الحركة في المخصص
 فيما يلي الحركة في المخصص:

 سبتمبر 30 
 م2017 

 لاير سعودي
 باآلالف

 

 ديسمبر   31
 م2016 

 لاير سعودي
 باآلالف

 في بداية الفترة / السنة 
 المخصص خالل الفترة / السنة
 المدفوع خالل الفترة / السنة

 
 (11)اإليضاح  في نهاية الفترة / السنة

 

29.319 
21.835  

(6.276) 
────── 

44.878 
══════ 

 30.263  
 20.000 
(20.944) 

────── 
 29.319  

══════ 
 

 أخرى. إيرادات 15
 

 :األخرى فيما يلي المكونات الرئيسية لإليرادات
 

 45م ـ بمبلغ 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة ـ لالسترداد قابلة يرغ محتجزةاستالم ودائع  تم (أ

 ؛مليون لاير سعودي من مشتريين محتملين مقابل بيع موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 

مليون لاير سعودي استنادا  إلى  96استالم تعويضات بخصوص إلغاء اتفاقية عقد تأجير للتطوير من عميل بمبلغ  تم (ب

 لاير مليون 24مبلغ  منهم، 2016سبتمبر  30ية في تم تسجيله خالل فترة التسعة أشهر المنته الذي المحكمةقرار 

 48م تم استالم مبلغ 2017 سبتمبر 30م. كما في 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة فترة خالل سعودي

 شهرا   شرع االثني خالل االستالم المستحق الرصيد تصنيف تم. الشركة قبل منتراكمي  بشكلمليون لاير سعودي 

تصنيف  تمو". أخرى متداولة وموجودات مدينة"ذمم  بند تحت متداولة كموجودات سعودي لاير مليون 24 بمبلغ

 طويلة مدينة كذمم السدادسيتم استالمه بعد سنة واحدة حسب جدول  والذيمليون لاير سعودي  24المتبقي  المبلغ

 ؛الموجزة األولية المالي المركز قائمة في األجل
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 47ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 )تتمة( أخرى. إيرادات 15

 
دخلت المجموعة في اتفاقية )"االتفاقية"( مع طرفين خارجيين لتطوير وتمويل وتشغيل معهد أكاديمي تعليمي في  (ج

االقتصادية. وفقا  لشروط االتفاقية، فإن صافي خسارة التشغيل للدورة الحياتية للمعهد يجب  مدينة الملك عبد 
مليون دوالر أمريكي. وبالتالي تم سداد صافي الخسارة التشغيلية  58.5تمويلها من قبل أحد طرفي االتفاقية وبحدود 

مليون لاير سعودي( متكبدة خالل  6.4م: 2016 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 35.3للمعهد المذكور والبالغة 
 ؛وفقا  لذلك كإيرادات أخرىالفترة والمحاسبة على الخسارة 

 
 5.9م: 2016 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 27.4تمويلي كبير بمبلغ عنصر تم عكس قيد إيرادات فائدة على  (د

 و ؛مليون لاير سعودي(
 
 التيسعودي متعلق بالمستحقات  لاير مليون 5.3عكس قيد مبلغ  تمم، 2016سبتمبر  30الفترة المنتهية في  خاللهـ( 

 . الحالية الفترة خالل قيود عكس يتم لم .مطلوبة تعد لم

 
 ربحية السهم. 16

 
مرجح إلى حملة األسهم في الشركة األم على المتوسط ال العائدةبقسمة الربح للفترة  للفترةتم احتساب ربحية السهم األساسية 

لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. ال ينطبق احتساب األرباح المخفضة للسهم على المجموعة. كما لم يتم عرض 
 احتساب ربحية منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا  ألنه ال توجد عمليات متوقفة خالل الفترة.

 
 : العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم على النحو التالياحتساب ربحية السهم  يتم
 
أشهر  الثالثةلفترة  

 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر

   

أشهر  الثالثةلفترة 

 30المنتهية في 

 م2016 سبتمبر

 

أشهر  تسعةلفترة ال

 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر

   

أشهر  تسعةلفترة ال

 30المنتهية في 

 م2016 سبتمبر

 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(  

 

 للفترة )لاير سعودي باآلالف(   الدخلصافي 

 

 األساسي والمخفض –السهم )لاير سعودي(  ربح

850.000 

────── 

26.986 

────── 

0.03 

══════ 

850.000 

────── 

69.654 

────── 

0.08 

══════ 

850.000 

────── 

45.557 

────── 

0.05 

══════ 

850.000 

────── 

295.418 

────── 

0.35 

══════ 

 
 ال يوجد بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 48ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 ةالعالقعن الجهات ذات . اإلفصاح 17
 
 

الجهة ذات 

 العالقــة

 

 

 تطبيعة المعامال

أشهر  التسعةالمعامالت لفترة 

 المنتهية في

 

 كما في  الرصيـــــــــــــــد

 

 

 

 سبتمبر 30

 م2017

لاير سعودي 

 باآلالف

 سبتمبر 30

 م2016

لاير سعودي 

 باآلالف

 سبتمبر 30

 م 2017

لاير سعودي 

 باآلالف

 ديسمبر 31

 م2016

لاير سعودي 

 باآلالف

 
 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

    

 2.324  5.739  5.977  6.878  عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة   إيجارات  جهات منتسبة 

 بيع عقارات  

 دفعة مقدمة مقابل شراء/خدمات 

 دفعة مقدمة إلى مقاول 

 ــ     

 ــ     

 ــ     

 ــ     

 ــ     

 ــ     

 ــ     

 ــ     

3.256 

 2.966 

 104 

 6.063 

موظفي  كبار

 اإلدارة

  

 256  145  35  7.176  بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

 ــ      1.276  ــ      ــ      بيع عقارات  مجلس اإلدارة

     ────── ────── 

 11.713  10.416     المجموع

     ══════ ══════ 

 
    لجهات ذات عالقةمبالغ مستحقة 
مصروفات تكبدتها جهات منتسبة نيابة عن  جهات منتسبة 

 المجموعة

 خدمات مقدمة إلى المجموعة

 

 890 

 25.768 

 

  294 

 25.608 

 

(3.081) 

(305) 

 

(2.675) 

(728) 

 عقارات بيع مقابل منتسبة جهات من مقدمة دفعة 

 مؤجرة ووحدات

     
 ــ 

    
 ــ  

 
(12.628) 

 

 ــ     

 ــ      ــ      80  508  بضائع شراء 

      

 (26.505) (15.908) 26.608 24.760  مكافات  موظفي اإلدارة كبار

      

 (8) (2.737) 1.800  2.737  بدل اجتماعاتو مكافات مجلس اإلدارة 

    ────── ────── 

 (29.916) (34.659)    المجموع

    ══════ ══════ 

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 49ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
 

 . اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة )تتمة(17
 

 كبار موظفي اإلدارة في المجموعة مكافأة
أشهر لفترة التسعة  

 سبتمبر 30المنتهية في 
 م2017 

 لاير سعودي 
 باآلالف

أشهر  لفترة التسعة
 سبتمبر 30المنتهية في 

 م2016 
 لاير سعودي 

 باآلالف
 منافع موظفين قصيرة األجل 
 منافع موظفين غير نقدية
 منافع ما بعد الخدمة

 منافع أخرى طويلة األجل
 

18.683 
 675 
 991 

4.411 
────── 

24.760 
══════ 

19.964 
 941 
 1.292 

4.411 
────── 
26.608 

══════ 
 

 طارئةالتزامات وارتباطات . 18
 

 :م2017 سبتمبر 30كما في  الطارئةفيما يلي االلتزامات واالرتباطات 
 

قدمت الشركة ضمان شركة إلى بنك تجاري لتسمح لشركة تطوير الموانئ بضمان تسهيالت مرابحة للسلع متوافقة مع  (أ
بمبلغ الشركة على ضمان نسهيالت مرابحة م، حصلت 2017سبتمبر  30بعد الفترة المنتهية في . (9الشريعة )اإليضاح 

وبهذا الخصوص، قامت الشركة بتقديم مليون لاير سعودي من بنوك تجارية لتمويل متطلبات رأسمالها العامل.  150
 ى شركة تطوير الموانئ المحدودة. مليون لاير سعودي زائد أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع عل 75سندات ألمر بمبلغ 

م، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل قصيرة األجل مع بنك تجاري بمبلغ 2017سبتمبر  30خالل الفترة الحالية المنتهية في  (ب
مليون لاير سعودي ويترتب عمولة بحسب المعدالت التجارية السائدة من اجل متطلبات رأس المال العامل وتسهيل  250

 مليون لاير سعودي.  250وجب سند ألمر بمبلغ التحوط لمدل الفائدة. إن القرض المذكور مضمون بم
مليون لاير  1.457 لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلية لتطوير مدينة الملك عبد   االقتصادية بمبلغ (ج

 مليون لاير سعودي(. 1.686م: 2016ديسمبر  31سعودي )
نونية، والتي تمثل بصورة أساسية نزاعات تجارية. تتوقع تكون المجموعة من وقت آلخر هي المدعى عليه في قضايا قا (د

اإلدارة أن تكون النتيجة لصالحها فيما يتعلق بجميع القضايا المقامة ضد المجموعة. وبالتالي، لم يتم تكوين مخصص مقابل 
 .األولية الموحدة الموجزةفي هذه القوائم المالية 

طالبت م 2008إلى  2006الشركة للسنوات  الربوط الزكوية على حسابات أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( (ه
مليون لاير سعودي إضافة  إلى غرامة تأخير. تم تحويل القضية إلى  90.4بزكاة إضافية وفروقات ضريبة استقطاع بمبلغ 

ة اف بااللتزام قدمت الشركلجنة االستئناف والتي أصدرت قرارا  مؤيدا  للهيئة. وطبقا  إلجراءات االستئناف ودون االعتر
ضمانا  بنكيا  ودفعت تحت االعتراض فروقات ضريبة االستقطاع. استأنفت الشركة على قرار لجنة االستئناف لدى ديوان 
المظالم. صدر حكم ابتدائي من ديوان المظالم بعدم قبول االعتراض من الناحية الشكلية. تم تقديم االعتراض وفقا  لنظام 

الشركة على قرار ديوان المظالم وطالبت بمراجعة التداوالت  اعترضتوضمن المدة النظامية. وبالتالي ديوان المظالم 
 تم إحالة القضية إلى محكمة التمييز لدى ديوان المظالم.يقبل ديوان المظالم االعتراض من الناحية الشكلية.  لمالفنية. 

م تقدمت الشركة 2017سبتمبر  30الحقا  للفترة المنتهية في مظالم. اصدرت المحكمة حكما  قضائيا  نهائيا  مؤيدا  لديوان ال
 باعتراض لدى الديوان الملكي طالبت فيه بإعادة النظر في القرار الصادر من ديوان المظالم وإعادة دراسة القضية.

م طالبت 2015 حتى 2013أصدرت الهيئة الربط الزكوي على حساب شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة للسنوات 
مليون لاير سعودي وقد اعترضت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة على هذا  4.6بموجبه بفروقات زكوية بمبلغ 

 الربط لدى الهيئة.
المجموعة أنه إذا ما تم إجراء مراجعة عادلة لهذه الربوط فإن ذلك سيصب في صالح المجموعة. لم يتم تكوين  تعتقد

 .األولية الموحدة الموجزةاإلضافية والتزام ضريبة االستقطاع في هذه القوائم المالية مخصص مقابل الزكاة 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 50ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 
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أشهر لفترة الثالثة  
 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر
 لاير سعودي 

 باآلالف
 

لفترة الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 
 م2016 سبتمبر

لاير سعودي 
 باآلالف

أشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر
 لاير سعودي 

 باآلالف

هر أش التسعةلفترة 
 30المنتهية في 
 م2016 سبتمبر

لاير سعودي 
 باآلالف

 إيرادات 
 بيع عقارات

 أخرى
 
 
 

 يراداتإتكلفة 
 عقارات تكلفة
 أخرى
 
 
 

 
202.379 

66.142 
────── 

268.521 
══════ 

 
86.963 
75.234 

────── 
162.197 

══════ 

 
536.262 
53.459 

────── 
589.721 

══════ 
 

337.312 
60.465 

────── 
397.777 

══════ 

 
647.350 
162.596 

────── 
809.946 

══════ 
 

220.686 
230.263 

────── 
450.949 

══════ 

 
1.260.631 
160.402 

────── 
1.421.033 
══════ 

 
657.367 
191.881 

────── 
849.248 

══════ 
 

 . معلومات قطاعية20
 

نتائج التشغيل لقطاعاتها التجارية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  اإلدارةتراقب 
لقوائم االخسارة التشغيلية ويقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في  أوالربح  إلىيتم تقييم أداء القطاع استنادا  

 المالية الموحدة. 
 

 األعمالقطاعات 
نشطة أألغراض اإلدارة فقد تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي: األنشطة السكنية، األنشطة الصناعية، 

اإلدارات  األخرىإدارة فنادق وخدمة الشقق واألنشطة الترفيهية(. تتضمن القطاعات /أو الضيافة والترفيه )تطوير وتملك و
لدولي للتقارير للمعيار اطبقا  لقطاع القابل لإلفصاح عنه ا بمتطلباتبصورة فردية التي ال تفي  األعمالالرئيسية للمجموعة و

 ( حول القطاعات التشغيلية.8) المالية



 )شركة مساهمة سعودية(شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 
 ــ 51ــ 

 )غير مراجعة( )تتمة(األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 )تتمة( . معلومات قطاعية20
 

 باإليرادات والربحيةقطاعات متعلقة 

 األنشطة السكنية  

 لاير سعودي 

 باآلالف 

 األنشطة الصناعية 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 أنشطة الضيافة والترفيه

 لاير سعودي 

 باآلالف 

 أخرى

 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجمــــوع

 لاير سعودي 

 باآلالف

 أشهر المنتهية في التسعة لفترة

 م2017 سبتمبر 30

  إيرادات

 

 

327.127 

══════ 

 

 

374.079 

══════ 

 

 

49.447 

══════ 

 

 

59.293 

══════ 

 

 

809.946 

══════ 

 النتائج 

 )خسارة( تشغيلية للفترة / إيرادات

 

 ةغير مخصص أخرى( ات)مصروف / إيرادات

 

 قبل الزكاة الدخل

 

72.423 

══════ 

 

272.616 

══════ 

 

(35.124) 

══════ 

 

(304.942) 

══════ 

   

4.973 

══════ 

60.033 

───── 

65.006 

══════ 

 م2016 سبتمبر 30

 إيرادات 

 

 

956.760 

══════ 

 

361.795 

══════ 

 

41.528 

══════ 

 

60.950 

══════ 

 

1.421.033 

══════ 

 النتائج 

 )خسارة( تشغيلية للفترة / إيرادات

 

 ةغير مخصص أخرى( ات/ )مصروف إيرادات

 

 قبل الزكاة الدخل

 

284.136 

 ══════ 

 

269.661 

══════ 

 

(32.498) 

══════ 

 

(351.541) 

══════ 

 

169.758 

══════ 

145.571 

───── 

315.329 

══════ 
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 29)الموافق هـ 1439صفر  9في من قبل مجلس اإلدارة األولية الموحدة الموجزة تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية 
 (.م2017 أكتوبر
 
 


