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نحــن بصــدد إنشــاء مدينة عالمية جديــدة متميزة لللمواطنين 
 والشــركات والمملكة العربية الســعودية باإلجمال. كما نعمل 
علــى إيجــاد بيئــة مســتقبلية فريدة. ُتعــد مدينة الملك عبدالله 

االقتصادية مركز التصنيع والخدمات اللوجســتية األســرع نموًا في 
المنطقــة، وهــي توّلــد قيمة اجتماعيــة واقتصادية عالية للمملكة، 

كمــا توِجــد الماليين مــن الفرص المهنية الجديدة.

المطــّور الرئيســي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية هي شــركة إعمــار المدينة االقتصادية.

إعمار المدينة االقتصادية هي شركة تطوير 
وإدارة عقارية مدَرجة في السوق المالية 

السعودية )تداول(، ويتمحور تركيزها األساسي 
حول تخطيط وتطوير مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية. وعندما قامت الشركة بالطرح 

العام األوّلي الناجح في العام 2006، سّجلت 
إنجازًا تاريخيًا بارزًا إذ قام أكثر من نصف 

المواطنين السعوديين باالكتتاب في أسهمها.

ُتعّد هيئة المدن االقتصادية الجهة التنظيمية 
الوحيدة لمدينة الملك عبد االقتصادية، 

ويقع مقّر الهيئة في مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية نفسها.

وتمتلــك هيئــة المــدن االقتصادية نطاقًا 
شــاماًل ومجموعة واســعة من الحوافز 

المتوفــرة لصالــح المســتثمرين والمقيمين 
علــى حــد ســواء، ممــا يمّكنها من وضع لوائح 

أنظمــة متمّيــزة تتضّمــن: ملكية أجنبية بنســبة 
100% لألفراد والمؤّسســات، وأنظمة 

متكاملــة للموانــئ ومناطــق التخزين الجمركية، 
وســهولة الحصول علــى التصاريح والرخص 

المرتبطة بالمعيشــة والعمل وتشــغيل 
األعمــال وتمّلــك وإدارة العقارات.
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مينـــــاء المـــلك عبـــدالله

17.3 %50 
ُمطّور 

كم2

العقــــــارات السكنيـــــة

13,454 
 إجمالي عدد 

المنتجات السكنية

األحداث البــارزة للعام

وضعت الشــركة في ســنواتها الـ12 األولى 
نموذجًا ماليًا مســتدامًا يتيح تطوير مدينة 

الملــك عبداللــه االقتصادية وتحقيق 
تدّفقات نقدية للشــركة.

الوادي الصنـــــاعي

 وطنيـــة  118
ودوليـــــة

شــركـــة

البيلســـــان

96 
 100% مطّورة

مجتمعـــات راقيــة 

 ألف
متر2

المـــــــروج

3,7 
 55% مطّورة

مجتمعـــات راقيــة

 مليـون
متر2

العقــــارات التجــاريــــة

 وطنيـــة  97
ودوليـــــة

شــركـــة
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ــز التــالــــة جــاردنـــــ

3,2 
 63% مطّورة

مجتمعات متوّسطي الدخل 

 مليـون
متر2

ــة الـواحــــــ

243 
 82% مطّورة

مجتمعات متوّسطي الدخل

 ألف
متر2

الشــــــروق

150 
 100% مطّورة

مجتمعات التكلفة المعقولة 

 ألف
متر2

14,346,451

16,206,132

18,037,660

201616,569,489

201717,295,641

2015

2014

2013

صافي الربح 

ريال سعودي 222.7 مليون

األصول اإلجمالية

ريال سعودي 17.3 مليار

اإليرادات

ريال سعودي 1.4 مليار

2013

2014

2015

2016

2017

7,836,566

8,215,393

8,516,695

7,784,399

8,007,120

حقوق ملكية المســاهمين

ريال سعودي 8.0 مليار

273,306

378,822

301,302

2016722,050

2017250,824

2015

2014

2013273.3

378.8

301.3

2016719.0

2017222.7

2015

2014

2013
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كلمــة رئيــس مجلس اإلدارة

 إيجـــــاد فـــــرص 
متمــّيــــزة



إذا عدنــا بالزمــن 12 عامــًا لفتــرة بدايــة تطويــر مدينــة الملــك عبد الله االقتصادية، ســنتفاجأ فعاًل برؤية ما تــم تحقيقه خالل هذه 
الفتــرة القصيــرة. فمنــذ أن تــم وضــع هــذا المفهــوم الجــريء والمبتَكر - المتمّثل في بناء مدينة متكاملة تتســع لمليوني شــخص في 

موقــع جديــد بالكامــل إلــى الشــمال مــن جــّدة – تمّكنــا لآلن من تحويل هذا الطمــوح الكبير إلى واقع ملموس.

لطالمــا كان ُينظــر إلــى مهّمــة بنــاء المــدن الجديــدة علــى إنهــا مــن المشــاريع التــي تنّفذهــا وتديرهــا الحكومات، إال أن مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة ُتعــّد واحــدة مــن أكبــر المشــاريع التطويريــة ضمــن القطــاع الخــاص على مســتوى العالم بأســره. وقد تطّلب هذا المشــروع 

الضخــم مســتويات كبيــرة مــن التعــاون بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة. والنتيجــة هــي مدينــة مواكبة لتطــّورات وتطّلعات القرن الحادي 
والعشــرين مــن مختلــف الجوانــب. لكــن علــى قــدر مــوازي مــن األهميــة تبرز مســاهمة مدينــة الملك عبدالله االقتصادية فــي التنمية 

الحقيقيــة والشــاملة بالمملكــة العربيــة الســعودية، أكان مــن ناحيــة تعزيــز االقتصــاد أم تنميــة المجتمــع أم صياغــة مســتقبل أفضل.

ومــن األمثلــة البــارزة علــى هــذا هــو مينــاء الملــك عبــد اللــه الــذي ُيعــّد حاليــًا ثانــي أكبر ميناء في المملكة العربية الســعودية، إلــى جانب تمّتعه 
بمرحلــة مــن النمــو الســريع. وُيعتبــر هــذا المينــاء محــركًا للعمليــات المختلفــة فــي كافــة أرجــاء المملكــة، حيث إنه يقود النمو الذي تشــهده 

مجموعــة مــن القطاعــات مثــل الخدمــات اللوجســتية والشــركات الصناعيــة التــي تأتــي إلــى المملكــة العربية الســعودية للمّرة األولى، كما إنه 
يجــذب الشــركات الجديــدة ورأس المــال الجديــد، بــداًل مــن تحويلهــم فقــط من أجزاء أخرى مــن المملكة إليه. 

مــن جهــة أخــرى، ُيعــّد التنــّوع فــي المــوارد التعليميــة لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية من الســمات الوطنية الرئيســية األخرى. وتقوم 
كليــة األميــر محمــد بــن ســلمان لــإدارة وريــادة األعمــال بإبقــاء الطــاّلب على تماس مباشــرة مع التغّيرات المســتمّرة في مجــال تكنولوجيا 

المعلومــات، واالقتصــاد العالمــي، ونمــاذج األعمــال الجديــدة، والصناعــات الناشــئة - ممــا يهّيــئ مهنييــن ريادييــن على أتم االســتعداد للتأّلق 
والنجــاح فــي بيئــات العمل الديناميكية بالمســتقبل.

خــالل ســنواتها الـــ12 األولــى، وضعــت الشــركة نموذجــًا ماليــًا مســتدامًا لتمكيــن عمليــة تطويــر مدينة الملك عبداللــه االقتصادية وتوليد 
التدّفقــات النقديــة للشــركة. وفــي هــذا الســياق، كان 2017 عامــًا متميــزًا حيــث تمّكنــا مــن تحقيــق نتائــج إيجابية عبــر مختلف معايير األداء 

 الرئيســية، وقــد بــرزت علــى وجــه التحديــد عبــر: اإليــرادات – 1.4 مليــار ريــال ســعودي؛ األربــاح اإلجمالية - 822.4 مليون ريال ســعودي؛ 
صافــي األربــاح - 222.7 مليــون ريــال ســعودي والعائــد للســهم الواحــد 0.28 ريــال ســعودي. وعنــد األخذ بعين االعتبــار البيئة االقتصادية 

كثيــرة التحّديــات التــي تســود فــي المرحلــة الراهنــة، فــإن هذه األرقــام تمّثل إنجازًا مثيــرًا لالهتمام بالفعل. 

ومنــذ العــام 2011، تمّكنــا مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة فيمــا يتعّلــق بالتدفــق النقــدي. وأنــا علــى ثقة أنه بوســعنا متابعة هــذا التوجه: فلدينا 
مكانــة عاليــة القيمــة ولدينــا المحّفــزات الرئيســية للتمّيــز والنجــاح، ومــن ضمــن هــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصر قطار الحرمين الســريع الجديد 

الــذي مــن المقــّرر أن يبــدأ العمــل علــى تشــغيله في وقت قريب جدًا. 

مــن جهــة أخــرى، تتطّلــب المرحلــة القادمــة مــن اســتراتيجيتنا التوّســع ضمــن قطاعــات تحظى باألولويــة ضمن خطط التنميــة الوطنية والتي 
تتوافــق مــع رؤيــة 2030، وحيــث كســبت الشــركة خبــرات كبيــرة أال وهــي: تطويــر قطاعــات حيوية مثل الســياحة، الرعاية الصحيــة، التعليم، 

التخطيــط العمرانــي وغيرهــا مــن المجــاالت التــي ستســتفيد مــن النشــاط االقتصــادي داخل مدينة الملــك عبدالله االقتصادية.

وفــي الختــام، أتشــّرف أن أعّبــر بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة عــن خالــص تقديرنــا وامتناننــا لخــادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، وجميع الــوزارات الحكومية، للدعم الكبيــر الذي يقّدمونه 

لنــا فــي جميــع المجــاالت ألجــل تحقيــق أهدافنــا لمــا فيه مــن خير للمملكة وشــعبها العزيز.

واللــه ولي التوفيق...

محمــد بن علي العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

5



مجلس اإلدارة

األســتاذ محمد العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

األســتاذ عبد الله كامل
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

األســتاذ جمال بن ثنيه
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ فهد الرشيد
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي
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معالــي المهنــدس خالد الملحم
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ احمد جاوه
عضــو مجلس اإلدارة

المهنــدس عبدالرحمن الرويتع
عضــو مجلس اإلدارة

معالي األســتاذ سعود الصالح
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ عبدالله طيبة
عضــو مجلس اإلدارة
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كلمــة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

عصــر جديــد للمملكة 
العربية الســعودية

“ لقــد أصبــح لدينا مدينة 
 واقعية بالفعل، 

تضم مناطق ســكنية 
وتجارية وصناعية.”
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قــد ال يوجــد دليــل علــى نجاح مدينة الملــك عبدالله االقتصادية 
أفضــل مــن عدد المؤّسســات المحّليــة والدولية التي اختارت 

االســتثمار هنا. فقد بلغ عدد الشــركات التي اســتطاعت المدينة 
جذبهــا حتــى اآلن نحــو 215 شــركة - مــن ضمنها مجموعة من أبرز 

الشــركات العالمية ومنها على ســبيل المثال ال الحصر فولفو 
ومارس وفايزر وتوتال وألســتوم وســانوفي.

لكــن قــدوم هــذه الشــركات ليــس صدفــة، بل هي أتت نظــرًا لما تتمّتع 
بــه مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة مــن عوامل جذب رئيســية تجعل 

منهــا مركــزًا بــارزًا للتجــارة، فضــاًل عــن تطّورها كمدينــة واقعية يجري 
تنفيذهــا بشــكل جيــد جــدًا، وليــس فقــط كمجّرد مفهــوم تخطيطي. فلدينا 

فــي المدينــة مناطــق ســكنية وتجاريــة وصناعيــة على حد ســواء. كما 
هنــاك مرافــق تعليميــة ورعايــة صحيــة باإلضافة إلى المســاحات الخضراء 

والمجــاري المائيــة. وهــذا ليــس كل شــيء، إذ توجــد أيضــًا الفنادق واألماكن 
المخّصصــة للترفيــه والتســلية. ومــع هــذا كّلــه، ال نزال فــي خضم عملية 

التطويــر حيــث لــم نتجــاوز ســوى ثلــث الطريق نحو إنجاز المخّطط الرئيســي 
الكامــل للمدينة.

ضمــن هــذا الســياق، قامــت مدينــة الملك عبداللــه االقتصادية حتى اآلن 
بتطويــر مســاحة قدرهــا 23 كيلومتــرًا مرّبعــًا، كمــا أن هناك مســاحة 31 

كيلومتــرًا مرّبعــًا قيــد التطويــر باإلضافــة إلــى مســاحة 31 كيلومترًا مرّبعًا 
أخــرى يجــري العمــل علــى وضــع المخّططات والتصاميــم الخاّصة بها - 

وجميعهــا متصلــة بعضهــا ببعــض عبــر طرق رئيســية وفرعية تمتد لمســافة 
170 كيلومتــرًا مــع وجــود 11 كيلومتــرًا مــن المســارات المخّصصة للدّراجات 
الهوائيــة و3 كيلومتــرات مــن المجــاري المائيــة. باإلضافــة إلى هذا، يجري 

حاليــًا العمــل علــى تصميــم وإنشــاء مــا يصــل طوله اإلجمالي إلى 107 
كيلومتــرات مــن الطــرق. ومــن شــأن هــذه البنية التحتيــة أن تربط المدينة 
ببعضهــا مــن شــرقها إلــى غربهــا ومن شــمالها إلــى جنوبها، خصوصًا وأن 

مشــاريعنا الرئيســية ال تترّكز فقط في مكان واحد.

وبفضــل قدرتنــا علــى اســتقطاب رّواد األعمــال وتوفيــر الدعم الالزم 
والفّعــال لمســاعدتهم فــي تحقيــق النجــاح، نتمّيــز بإمكانياتنــا التي تتيح 
تســريع دورة النمــو فــي مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية واإلســهام 

بزيــادة عــدد المقيميــن والزائريــن إلــى المدينــة. كما نعمــل أيضًا على وضع 
خطــط واســتراتيجيات مــن أجــل التوّســع أكثر فــي مجاالت حيوية من 

أبرزهــا التعليــم والرعايــة الصحيــة، مــع التركيــز على الســعي لجذب جهات 
متخّصصــة لالســتثمار فــي هــذه القطاعات الهاّمة.

وكجــزء مــن المرحلــة الحاليــة من المخّطط الرئيســي للمشــروع، فإننا 
نتابــع تنفيــذ أعمــال التطويــر واإلنشــاءات، حيــث نركز علــى ميناء الملك 

عبداللــه والــوادي الصناعــي باعتبارهمــا مــن أهم عناصر جذب المســتثمرين 
والمســاهمة في دفع وتيرة اإلنشــاءات. هذا األمر بدوره يؤّدي إلى إيجاد 

فــرص عمــل جديــدة، وزيــادة الطلــب على المنتجــات والخدمات العقارية 
فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة. وعلــى ســبيل المثال، تم تحديد 

قطــاع األدويــة كمجــال يتمّتــع بكثيــر من الفرص الرئيســية الواعدة بالنســبة 
لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة منــذ مراحلهــا األولى. وقــد أصبح لدينا 

اآلن أحد عشــرة مؤّسســة بارزة تعمل في قطاع األدوية ســوف تقدم 
العديــد مــن فرص العمل.

أمــا اإلســكان فهــو ُيعتَبــر مــن القطاعــات الحيوية المؤّثــرة فيما يتعّلق 
باألعمــال والصناعــة. ومــن هــذا المنطلــق، نقّدم مجموعة واســعة من 

مشــاريع التطوير الســكني التي ترضي جميع الشــرائح ومجموعات الدخل 
- بمــا فــي ذلــك أصحــاب الدخــل المتوّســط والمحدود – وذلــك عبر القيام 

بعمليــة التطويــر المباشــر أو مــن خــالل المســتثمرين العقارييــن. كما إننا 
نعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تنويــع قاعدة منتجاتنــا العقارية من خالل 

عــرض أراض صناعيــة للبيــع ولإيجــار وأراض ســكنية للبيــع، باألخّص بهدف 
تحفيز دورة تنمية أســرع.

لقد تمّكنا خالل العام 2017 من إكمال مشــاريع ســكنية أساســية في 
كل مــن مجّمعــات الواحــة والشــروق والمــروج ومارينــا وذا بيتــش تاورز في 
البيلســان، وذلك باإلضافة إلى عقارات ســكنية تشــّكل جزءًا من الخطط 
الخاّصــة بحــي التالــة جاردنــز. ومــن األهداف العامة الرئيســية بالنســبة لنا 
هي االســتفادة القصوى من موقعنا االســتراتيجي الممّيز على ســاحل 

البحــر األحمــر، مــع ســهولة الوصــول إلــى مّكة المكّرمــة والمدينة المنّورة، 
وأن تكــون مدينــة الملــك عبــد االقتصاديــة مرتبطــة بالمدينتين المقّدســتين 

عبــر قطار الحرمين الســريع. 

كمــا نعمــل أيضــًا علــى تطويــر قطاعــي الســياحة والترفيه من أجل زيادة 
اإليــرادات المتكــّررة وعــدد الســّياح الذيــن يزورون مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة، ممــا يحّفــز بــدوره الطلــب على منتجات الســكن المتوفرة 

لدينــا. وقــد أصبــح هنــاك فندقــان فــي المدينة حاليًا، بينمــا يجري العمل 
علــى تشــييد فنــدق ثالــث، فضــاًل عــن أن هنــاك ثالثة فنادق أخرى في 

مرحلــة التصميــم. ولقــد وصــل عــدد الزائريــن عندنــا في العام 2017 إلى ما 
يقــارب 400,000 زائــر، مــن بينهــم الزائريــن ألجل الســياحة التجارية وحضور 

المؤتمــرات والمعــارض. ونحــن نســتهدف جــذب مليون شــخص إلى مدينة 
الملــك عبداللــه االقتصاديــة في العام 2018. 

بالحديــث عــن هــذا الموضــوع، يمكــن القــول إن الفعاليات الترفيهية شــّكلت 
نقطــة جــذب كبيــرة، حيــث جــرى تنظيــم معظم هذه الفعاليات بالشــراكة 

مــع الهيئــة العامــة للترفيــه، ممــا يؤّكــد حصولنــا على تأييــد الحكومة ويعّزز 
مكانــة مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة باعتبارها المــكان المثالي 

للفعاليــات الترفيهيــة فــي المنطقــة الغربية. 

ُيعّد نمط الحياة الراهن والمستقبلي من أهم العوامل التي تمّيز مدينة 
الملك عبدالله االقتصادية، وذلك فيما يتعّلق بكيفية تصميمنا للمدينة 
ومنح المقيمين القدرة على االستمتاع ببيئتهم وتقدير الجمال الطبيعي 
للمكان. وتوضح الدراسات التي قمنا بها أن معظم األشخاص يشعرون 

برغبة العيش في مدينة الملك عبدالله االقتصادية بعد زيارتهم الثالثة لها.

فــي النهايــة، أوّد أن أتقــّدم بجزيــل الشــكر إلــى مجلــس اإلدارة وجميع 
زمالئــي فــي اإلدارة وجميــع الموّظفيــن الذيــن حّققــوا نجاحــًا كبيرًا عبر إيجاد 

بيئــة متمّيــزة يصعــب علــى النــاس مقاومة مزاياها.

فهد عبد المحســن الرشيد
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي
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ــة اإلدارة التنفيــذيــ

فهد الرشيد 
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي

أحمد لنجاوي
نائــب الرئيــس التنفيذي

وفاء الحميدي
 الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات، 

والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المعارف

فهــد حميد الدين
الرئيــس التنفيــذي للشــؤون التجارية

أيمن منسي
 الرئيس التنفيذي المكلف الوادي الصناعي, 

ورئيس ادارة المشاريع الجديدة

محمد بلوط
 مديــر تنفيذي أول، 

رئيــس عمليــات التجزئة والترفيه
شركة إعمار المدينة االقتصادية - التقرير السنوي 2017 10



تشالرز بيل
الرئيــس التنفيــذي لتطوير العقار الســكني

فيصل فاروقي
المديــر المالــي للمجموعة

هاني غرباوي
 المستشــار القانونــي العام 

والرئيــس التنفيذي للشــؤون العامة

كريم مراد
مستشــار الرئيس التنفيذي، ورئيس شــؤون اإللتزام 

وشــؤون المســاهمين، وأمين ســر مجلس اإلدارة

مازن تمار
 مديــر عــام تطوير األعمال المؤسســية 

والرعايــة الصحيــة والتعليم

رمزي الصلح
الرئيــس التنفيــذي للتشــغيل والتطويــر التجاري
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التجـديـــد االقتصــادي

مدينة الفيصلية
ُتعــد مدينــة الفيصليــة من المراكز 

االقتصاديــة الجديدة الرئيســية التي 
تهدف إلى توســيع ســعة مدينة مّكة 

المكرمــة، ومن المقّرر أن تســتوعب 
هــذه المدينــة نحو 6.5 مليون شــخص 

بحلــول العام 2050.

 مدينة جازان للصناعات 
األساسية والتحويلية

سوف تقام مدينة جازان للصناعات 
األساسية والتحويلية على مساحة 106 

كيلومترات مرّبعة في منطقة واقعة 
جنوب غرب البحر األحمر، وهي ترّكز 
على الصناعات الثقيلة بما في ذلك 

البتروكيماويات والتعدين.

تهــدف رؤيــة 2030 إلى وضــع المملكة العربية 
الســعودية في قلب العالمين العربي واإلســالمي 

بحيث تكون مركزهما االســتثماري الرئيســي 
والمحــور الــذي يربط ثالث قــارات بعضها ببعض. 

ومــن بيــن األولويــات االســتراتيجية لهذه الخطة هو 
أن تصبــح المملكــة واحــدة مــن أفضل 10 دول على 

مؤّشــر التنافســية العالمي، وجذب االســتثمارات 
األجنبية المباشــرة، وزيادة مســاهمة القطاع 

الخــاص في الناتــج المحّلي اإلجمالي.
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مشروع نيوم
يتمّثل مشــروع نيوم في إنشــاء 

منطقــة اقتصادية مســتقبلية بالقرب 
مــن حــدود المملكة العربية الســعودية 

واألردن ومصــر. ومــن المقّرر االنتهاء 
من المرحلة األولى من هذا المشــروع 

بحلــول العام 2025.

مشــروع البحر األحمر
ط  عبــارة عــن وجهة راقية ُمخطَّ

إنشــاؤها علــى 50 جزيــرة في منطقة 
ســاحلية ضحلة المياه. ويشــّكل 

هــذا المشــروع التجربة االقتصادية 
والســياحية مــن الجيل القادم في 

المملكــة العربية الســعودية.

مدينة الملك عبدالله االقتصادية
تقوم مدينة الملك عبدالله االقتصادية 

فوق مساحة واسعة قدرها 168 كيلومترًا 
مرّبعًا في المنطقة الواقعة بين جّدة 

ومّكة المكرمة والمدينة المنّورة. وهي 
مدينة متقّدمة لها أبعاد سكنية وترفيهية 

وصناعية وتجارية. 

التجديــد االقتصادي 
  رؤية 2030 سُتحِدث تغييرًا كبيرًا 
في ساحل البحر األحمر

مدينــة الملك عبدالله 
االقتصادية

الـريـــــــاض

جــــــدة

   تبــوك

المــدينـــــة المنورة

مدينة جـازان 

نيـــوم

مشروع البحر 
األحمر

ينــة   مـد
الفيصليـــة

مكة المكرمة
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لقــد أنعــم اللــه عز وجّل علــى المملكة العربية 
الســعودية بموقــع جغرافــي ممّيز بين الممّرات 
المائيــة الرئيســية في العالم ممــا يجعلها مركزًا 
رئيســيًا للتجارة وبّوابة عالمية أساســية، ويلعب 

ســاحل البحــر األحمــر دورًا حيويًا في تحقيق األهداف 
المســتقبلية الطموحــة والرؤيوية للمملكة.

هنــاك العديــد مــن المشــاريع التــي يجــري التخطيط لها أو 
إنهــا قيــد التنفيــذ، وهــي تمتــد فوق مســاحة تزيد عن 1,200 
 كيلومتــر مــن الســاحل الغربــي للمملكــة العربية الســعودية - 

ممــر البحــر األحمــر. وتشــّكل مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة القلــب النابــض لهذه المنطقــة بأكملها.

فصــل جديــد من تاريخ يمتد لخمســة آالف عام
ال يــزال البحــر األحمــر منــذ حوالــي 5,000 عام وحتى اآلن 

شــريانًا حيويــًا للتجــارة الدوليــة. فمنذ عصــور المصريين 
القدمــاء والعصــور اليونانيــة والرومانيــة، مرورًا بالعصور 

الوســطى، وصواًل إلى القرن العشــرين، تركت العديد من 
الثقافــات بصمتهــا فــي هــذه المنطقــة بدرجات متفاوتة. 

واليــوم، ُيعتَبــر البحــر األحمــر بّوابة لما يقارب ُعشــر 
التدّفقــات التجاريــة فــي العالم، وُتعــّد المملكة 

العربيــة الســعودية مــن العناصــر المهيمنــة في عملية 
تطويــر منطقــة البحــر األحمــر من الناحيتيــن االجتماعية 

واالقتصاديــة علــى حــد ســواء، حيث تقيــم مجموعة من 
المشــاريع الطموحــة والمســتقبلية الرؤيويــة التي من 
شــأنها أن ُتحِدث نقلة كبيرة في ســاحل البحر األحمر.

مشروع نيوم
نيــوم عبــارة عــن منطقــة اقتصادية تبلغ مســاحتها 26,500 

كيلومتــر مرّبــع مــن المقــّرر إقامتها فــي منطقة تبوك، 
وذلــك بالقــرب مــن الحــدود التي تضم كاًل مــن المملكة 

العربيــة الســعودية والمملكــة األردنية الهاشــمية 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، ويتــم ربطها عبر جســر فوق 

خليــج العقبــة ألجــل إنشــاء أول منطقة مســتقّلة متخّصصة 
ر  فــي العالــم تقــام علــى أراٍض تابعــة لثالث دول. وتصوِّ

المخّططــات الرئيســية الروبوتــات تقــوم بالعديد من 
المهــام والوظائــف مثــل الحفــاظ على األمن وتوفير 

الخدمــات اللوجســتية وتقديــم خدمــات التوصيل المنزلي 
وتوفيــر الرعايــة، مــع التركيز على اســتخدام الطاقة 

المســتَمّدة فقط من الرياح والشــمس. 

ومن شــأن الموقع االســتراتيجي الذي يتمّتع به مشــروع 
نيــوم أن يســّهل البــروز الســريع للمنطقــة كمركز اقتصادي 

عالمي. وســوف يركز هذا المشــروع على تســعة قطاعات 
هــي: الطاقــة والميــاه، التنّقــل، التكنولوجيا الحيوية، 

المأكــوالت، العلــوم التكنولوجيــة والرقميــة، التصنيع 
المتقــّدم، اإلعالم والترفيه. 

وســيتم البدء بالتخطيط لمشــروع نيوم وإنشــاؤه عبر 
مبلــغ 500 مليــار دوالر ســيجري تخصيصــه لهــذا الغرض 

مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة باإلضافــة إلى عدد من 
المســتثمرين الدولييــن، ومــن المقــّرر االنتهــاء من المرحلة 

األولــى مــن هذا المشــروع الريــادي بحلول العام 2025. 
وســوف تمتــد المنطقــة الحضريــة إلــى داخل األردن ومصر، 
ممــا يجعلهــا أول منطقــة متخّصصــة مســتقّلة فــي العالم 

تمتــد مســاحتها عبــر ثالث دول.

التجديــد االقتصادي 
  رؤيــة 2030 ســُتحِدث تغييــرًا كبيــرًا 

فــي ســاحل البحر األحمر
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مشــروع البحر األحمر
مشــروع البحــر األحمــر عبــارة عــن وجهة ســياحية رائعة تضم 

50 جزيــرة طبيعيــة واقعــة ضمــن منطقة ســاحلية ضحلة 
الميــاه. ويتمّيــز المشــروع بكونــه يرســي معايير جديدة في 

مجــال التنميــة المســتدامة، وهــو يِعُد بأن يشــّكل الجيل 
القــادم مــن تجارب الســفر الراقية. 

يقع هذا المشروع بين مدينتي أملج والوجه، وهي 
منطقة تتمّيز بمناخها المعتدل طوال العام. ويمتد هذا 

المشروع لمسافة 200 كيلومتر مرّبع على ساحل البحر 
األحمر، وسوف يشّكل أرخبياًل ممّيزًا يكون موطنًا للشعاب 

المرجانية المحمية بيئيًا وأشجار المنغروف والعديد من 
أنواع المخلوقات البحرية المهّددة باالنقراض.

وســتتاح الفرصة أمام الســياح أيضًا زيارة اآلثار القديمة 
فــي منطقــة مدائــن صالــح التي تشــتهر بجمالها األّخاذ 

وأهميتهــا التاريخيــة حيــث تعــود إلى آالف الســنين وُتعّد 
أول موقــع فــي المملكــة العربية الســعودية يتــم تصنيفه 

كموقــع للتــراث العالمــي مــن ِقَبل منّظمة اليونيســكو. 

ر أن يســتقبل مشــروع البحــر األحمــر مليون زائر  مــن المقــرَّ
ســنويًا بحلــول العــام 2035، مــع اعتمــاد حد أقصى لعدد 

الزائريــن مــن أجــل حمايــة النظام البيئــي والحفاظ على 
الموطــن الطبيعــي فــي المنطقــة. ومــن المفتَرض أن يحّقق 

هــذا المشــروع نمــوًا كبيــرًا في الربــع الثالث من العام 
ع أن يســاهم هذا المشــروع بمبلغ 15  2019. ومن المتوقَّ
مليــار ريــال ســعودي ســنويًا في الناتــج المحلي اإلجمالي 

للمملكــة، ممــا ُيوِجــد مــا يصــل إلى 35،000 فرصة عمل.

مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية
تقــع مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة في منتصف 

الطريــق بيــن مّكــة المكرمــة والمدينــة المنّورة وجّدة، وتبلغ 
مســاحتها حوالــي 168 كيلومتــرًا مرّبعــًا، أي مــا يعــادل تقريبًا 

حجــم مدينــة واشــنطن األمريكيــة. وكان قــد تم اإلعالن 
عــن هــذا المشــروع الضخــم فــي العــام 2005 من ِقَبل خادم 

الحرميــن الشــريفين الملــك عبداللــه بــن عبد العزيز آل ســعود 
– رحمه الله. وتنقســم المدينة إلى ســتة أجزاء رئيســية: 

منطقــة صناعيــة، ومينــاء بحــري، ومنطقة ســكنية، ومنتجع 
شــاطئي، ومرافــق تعليميــة، وحــي مركزي لألعمال. 

تقــع المدينــة علــى ســاحل البحــر األحمر على مســافة 100 
كيلومتــر تقريبــًا إلــى شــمال مدينــة جّدة التي تشــّكل المركز 

التجاري الرئيســي للمملكة العربية الســعودية. وســوف يتم 
ــع أن ينقل حوالي  قريبــًا عبــر قطــار الحرميــن الســريع، المتوقَّ
ثالثــة مالييــن راكــب فــي العام الواحد، ربــط مدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة بمدينــة جــّدة باإلضافــة إلى مدينتي 

مّكــة المكرمــة والمدينة المنّورة.

لقــد نجحــت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية على 
مدار الســنوات القليلة الماضية في إرســاء مكانة بارزة 

لنفســها كمحــّرك رئيســي للنمــو االقتصادي فــي المملكة 
العربيــة الســعودية. وتســير المدينــة التي تقــوم بتطويرها 

شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية علــى الدرب الصحيح 
نحــو تحقيــق هدفهــا بــأن تصبح موطنــًا لنحو مليوني 

شــخص وأن تشــّكل مقّرًا لمشــاريع اســتثمارية تصل قيمتها 
اإلجماليــة إلــى 100 مليــار دوالر. وبفضــل مينــاء الملك 

عبدللــه، تعــّزز مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية موقعها 
كمركــز إقليمــي للنقــل البحري واإلمداد.

مدينــة الفيصلية
ُتعــّد مدينــة الفيصليــة مراكــز اقتصاديــًا رئيســيًا جديدًا يهدف 

إلــى زيــادة ســعة مدينــة مّكة المكرمــة. ومن المخّطط 
لــه أن توفــر مدينــة الفيصليــة 995,000 وحدة ســكنية وأن 

تســتوعب 6.5 مليون شــخص بحلول العام 2050. كما من 
المفتــَرض أن توفــر مليــون وظيفــة في قطاعــات مختلفة 

شــاملة الرعايــة الصحيــة والتعليــم والتكنولوجيــا والخدمات.

تبلغ مســاحة هذا المشــروع 2,450 كيلومترًا مرّبعًا من 
حــدود الحــرم المّكــي وصــواًل إلى الخط الســاحلي. ومثلها 

مثــل مشــاريع التطويــر األخــرى على ممــر البحر األحمر، 
مــن المفتــَرض أن تدعــم مدينــة الفيصليــة جهود التنويع 
االقتصــادي التــي تســير بهــا المملكة العربية الســعودية 

ط أن  بعيــدًا عــن قطاعــي النفــط والغــاز. ومن المخطَّ
تنتــج هــذه المدينــة 9.5 غيغــاواط مــن الطاقة عبر مصادر 

متجــّددة وأن تســتوعب نحــو 10 مالييــن حــاج ومعتمر.

يتمّيــز تصميــم المدينــة باحتوائــه علــى مجّمع حكومي 
صــة لعقد االجتماعات  ومركــز إســالمي وأماكــن مخصَّ

والمؤتمــرات، ومــدارس، ومراكــز للرعايــة الصحية، ومراكز 
للتســّوق، وأماكــن للترفيــه، ومرافــق صناعية، ومطار، 

ومينــاء بحــري، وقطــار، ومترو، وخطوط ترام.

مدينــة جازان للصناعات األساســية والتحويلية
تقــع مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويلية في 

جنوب غرب ســاحل البحر األحمر وذلك على مســافة 66 
كيلومتــرًا إلــى الشــمال من مدينــة جازان القديمة. 

تتمّتــع مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويلية التي 
تبلــغ مســاحتها 106 كيلومتــرات مرّبعــة والواقعــة على 

مقربــة مــن منطقــة القــرن األفريقي بموقع اســتراتيجي 
بالقــرب مــن طــرق الشــحن الدوليــة. كما تمــر عبرها المبادرة 

الصينيــة الدوليــة المتمّثلــة بطريــق الحريــر البحري للقرن 
الحادي والعشــرين. 

وســوف يرّكز هذا المشــروع الجديد على الصناعات الثقيلة 
ومــن ضمنهــا البتروكيماويــات والتعديــن لتوفير الطاقة 
الحيوية، وتوطين قطاع صناعة الســفن، واالســتفادة 

مــن المــوارد المعدنيــة والزراعة والحيــاة البرية والموارد 
الســمكية التــي تزخــر بهــا المنطقــة. كما ســتحتوي المدينة 

علــى أكبــر مجّمــع للغــاز الصناعي في العالم.

 26,500كم2
منطقة مشروع نيوم

35,000
فرص العمل التي سيوّلدها 

مشروع البحر األحمر

 2مليون
إجمالي عدد السّكان النهائي 

لمدينة الملك عبدالله االقتصادية 

 10مليون
القدرة االستيعابية لمدينة 

الفيصلية من الحّجاج والمعتمرين

 106كم2
مساحة مدينة جازان للصناعات 

األساسية والتحويلية
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ُيعتَبــر نــادي مرســى اليخوت من 
اإلنجــازات الرائعــة في المدينة 

 وســوف يصبح المرسى 
’األخضــر‘ األول فــي المملكة 

العربية الســعودية.

المناطــق الســكنية في مدينة 
الملــك عبداللــه االقتصادية 
تخدمهــا مجموعــة بارزة من 

الحدائــق العاّمــة المتنّوعة 
والمناطــق الترفيهيــة المتعّددة 

ومســارات المشي الحديثة 
والمســاحات الخضــراء الغّناء.

جـــودة 
الحيـــــاة

 العيـــش والعمــــل والترفيــه
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الشــــروقالـواحــــــةالتــالــة جــاردنـــــز البيلســـانالمـــــروج

فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه المملكة على تنويع اقتصادهــا وتحويله، ُتعّد 
مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة في طليعـــة المــدن التي تدعم هذا األمر، 

حيــث تقــّدم مفاهيــم جديــدة حــول كل ما يتعّلق بالحياة وأنماط المعيشــة 
والتســلية والترفيه. ومع تدشــين مجموعة من المرافق والتســهيالت وإنجاز 

عــدد مــن المشــاريع الســكنية الجديــدة ضمــن كل فئة مــن فئات الدخل ونطاق 
األســعار، فإن المدينة تقدم أنماط معيشــية مميزة وأســلوب راقي في الحياة.
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جــــودة الحيــاة
 العيــش والعمــل والترفيــه

أصبحت مدينة الملك عبدالله االقتصادية المطّور 
السكني رقم واحد في المملكة العربية السعودية 

منذ العام 2014 وذلك وفقًا لمبيعات الوحدات. وقد 
تعّززت هذه المكانة بشكل إضافي خالل العام 2017.

يبــدأ المفهــوم الشــامل لمدينــة الملــك عبدالله االقتصادية 
مــع مزيــج الحلــول الســكنية، والذي يهــدف إلى تلبية 

احتياجــات جميــع شــرائح الدخــل وتتراوح المســاكن فيه من 
الســكن الُميّســر إلى الســكن الراقي - ُتخدمها جميعها 

حدائق عاّمة ومناطق ترفيهية ومســارات للمشــي 
ومســاحات خضــراء. وتمــر المدينة فــي الوقت الحالي 

بنقطــة تحــّول - حيــث تــم تســليم العديد من الوحدات 
الســكنية المباعــة وافتتــاح المينــاء البحري وتشــهد الصناعة 
ازدهــارًا ويتــم االســتحواذ علــى المســاحات المكتبية فضاًل 

عــن تزايــد أعــداد تّجــار التجزئة، إضافة إلى بدء التشــغيل 
الكامــل لفنــدق ومركــز للمؤتمــرات من الدرجة األولى. 

أمــا علــى المســتويات العليــا، فقــد أصبح حي المروج 
اآلن موطنــًا لنــادي رويــال غرينــز للغولــف والنادي الريفي 

باإلضافــة إلــى مشــروع فلــل متكامل يضــم مجتمعات ذات 
واجهــات مطّلــة على الشــاطئ وواجهــات مطّلة على 

الملعــب. وقــد فــاز المنتجــع بجائزة أفضل مشــروع ترفيهي 
دولــي للعــام 2016 وذلــك فــي الحفل الراقــي لتوزيع جوائز 

العقــارات الدوليــة فــي لنــدن، حيــث تنافس مع 1,500 
مشــارك من أكثر من 150 دولة.

وقــد كــّرر هــذا اإلنجــاز نادي ازميرالــدا الصحي والرياضي 
الــذي ســيتم افتتاحــه فــي العــام 2018. وهذه المّرة األولى 

فــي تاريــخ هــذه الجوائــز التي يفوز فيها مشــروعان من 
نفــس الدولــة بالجائــزة في أعــوام متتالية. 

ر أن يســتضيف ملعب  وفــي الوقــت الحالــي، مــن المقــرَّ
رويــال غرينــز إحــدى فعاليــات الجولــة األوروبية لرابطة 

العبــي الغولــف المحترفيــن بالتعــاون مــع الهيئــة العامة 
للرياضــة، ممــا يضــع مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية 
أمــام جمهــور التلفزيــون العالمــي. وســوف تقام هذه 
البطولــة، وهــي األولــى فــي إطار شــراكة لمّدة ثالث 

ســنوات، خــالل الفتــرة الممتــّدة بيــن31 ينايــر و3 فبراير 2019، 
وســتكون جزءًا من بداية الموســم الخاص بسلســلة غولف 
الصحــراء والــذي يشــمل أيضــًا بطولــة أبوظبــي وبطولة دبي 

ديزيرت كالســيك.

كمــا تتضّمــن مرحلــة التخطيــط المبكر مشــروعًا تطويريًا 
شــاطئيًا متعّدد االســتخدامات ســيزيد من نطاق اإلقامة 

الســكنية والمرافــق والتســهيالت الخاّصــة بنمط الحياة 
العصريــة التــي تعــّزز فلســفة مدينــة الملك عبدالله 

االقتصاديــة المتمّثلــة فــي إيجــاد بيئة جّذابة وإرســاء معايير 
معيشــية مناســبة للجميع. 

لقــد كان نهــج مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية الشــامل 
الذي يهدف أساســًا إلى تلبية احتياجات الســّكان ســمة من 

ســمات هذا المشــروع منذ أيامه األولى، وذلك عندما 
أرســت أماكــن إقامــة الموّظفين معيــارًا جديدًا للجودة، 

حيــث إنهــا تضــم مرافــق ترفيهية، وتقــّدم وجبات مركزية، 
وتوفــر مرافــق متعــّددة مثــل صالة رياضيــة وعيادة صحية 

ومتجــر صغيــر للتســّوق. وتتبّنــى المدينة مبــدًأ منطقيًا 
يرّكــز علــى موضــوع رعايــة العّمــال الذي من شــأنه أن يعّزز 

اإلنتاجيــة والمســؤولية االجتماعيــة للمدينة. 

% 55.5 
 إجمالي األراضي 

السكنيــة المطــّورة

9 
المشاريع الترفيهية 
والسياحية المطّورة

34 
 فعاليات الترفيه 

 والتسلية المقامة 
في العام 2017

  
   

 

10 
 التخّصصات 

الطبية

30,600 
 متوّسط عدد الزوار شهريًا 

في العام 2017
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مركــز المنطقــة الغربية لألنشــطة العائلية
تطــّور مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة عالقات ممّيزة 
تدعــم الخطــط طويلــة المــدى بأن تصبح وجهــة ترفيهية 
رئيســية وذلك من خالل تحســين وســائل ترفيه للزائرين. 
ومن العوامل الحاســمة في هذا الشــأن كان قرار إنشــاء 
إدارة وتشــغيل األصــول الترفيهيــة بــداًل مــن التعاقد مع 

مشــّغلين خارجيين. ومن شــأن هذا أن يســمح بإدارة 
موّحــدة لهــذه األصــول، ممــا يوّلد تضافــرًا لعناصر الجودة 

والكفــاءة عبــر مجموعــة متنّوعــة من األنشــطة التجارية.

تــم العمــل علــى تبّنــي مزيــج من المشــاريع طويلة وقصيرة 
المــدى، بــدءًا مــن عناصــر التمكين الســريع لتعزيز قدرة 

المدينــة علــى جــذب الــزّوار كوجهة لقضــاء عطلة نهاية 
األســبوع. وقد جرى اســتثمار أكثر من مليار ريال ســعودي 

فــي المشــاريع الصغيــرة. ومــن بين هذه المشــاريع فعاليات 
نهاية األســبوع مثل الحفالت الموســيقية واألنشــطة 

األســرية، ولكن على نطاق أوســع. وأنشــأت مدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة مكتبــًا إلدارة الوجهة للمســاعدة 

ــل للتمّتع  فــي وضــع المدينــة علــى الخريطة كمكان ُمفضَّ
بتجــارب ترفيه وتســلية ممّيزة.

وتشــمل المشــاريع األخرى مســرحًا رباعي األبعاد، ومرســى 
ونــادي لليخــوت، وموقعــًا للتخييــم فــي الصحراء، وناديًا 
للفروســية، وحلبــة لســباقات الكارتينــغ ومرافق صغيرة 

لممارســة لعبة الجولف، وكل هذه مرافق وتســهيالت 
تســهم في جذب العائالت وتشــّجعهم على القيام 
بالمزيــد عنــد زيــارة مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية 

لحضــور أي مــن الفعاليــات المقامة.

ُيعتَبر نادي مرســى اليخوت وحده من اإلنجازات الكبيرة 
فــي المدينــة، إذ إنــه يمّثــل جــزءًا من خطة طويلة األجل 

تهــدف إلــى جعــل مدينة الملــك عبدالله االقتصادية وجهة 
بحرية متمّيزة على البحر األحمر. وتجدر اإلشــارة إلى أن 

مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، التي توفر أنواعًا 
متعــّددة مــن الرحــالت الترفيهية، تمتلك وتشــّغل ثمانية 
مراكب مخّصصة لرحالت صيد األســماك والغوص، أو 

فقط لغرض االســتمتاع باإلبحار. أما بالنســبة لعّشــاق 
المغامــرات تحــت المــاء، فإن مركــزًا متخّصصًا بالغطس من 

فئة الخمس نجوم يلّبي جميع احتياجات هؤالء األشــخاص، 
إضافــة إلــى تنظيــم دورات تدريبيــة لتعليم المبتدئين. 

مــن المقــّرر أن يصبــح نــادي اليخوت المرســى ’األخضر‘ 
األول فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يعتمــد 
معاييــر تشــغيل صديقــة للبيئــة مثــل الصيــد وفــق مبدأ 
اإلمســاك واإلطــالق، وحمايــة الشــعاب المرجانية من 
خــالل تركيــب عّوامــات إلرســاء اليخــوت، باإلضافة إلى 
تعليــم الطــاّلب والزائريــن كيفيــة احتــرام البحــر والبيئة 
البحريــة والحفــاظ عليهــا. مــن جهتهــا، أصبحــت القناة 
الصناعيــة التــي تمــر عبــر المجتمــع الســاحلي لمدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة تحــوي العديــد مــن الدالفين 
وأســماك قرش الحوت. 

أمــا مشــروع ذا بيتــش الراقــي فيزخر بروحيــة التخييم 
العربيــة عبــر مرافــق تتســم بالفخامــة والتمّيز، وهو يواكب 

األســلوب الســعودي الفريد في مجال التخييم. فبعد 
أن يســّجل الزائــرون وصولهــم إلــى المرفــق، يتم نقلهم 

بواســطة الجمــال إلــى مــكان إقامتهم. ويشــتمل المرفق 
علــى أربــع خيــم صحراويــة تحتــوي على هيــكل كبير في 

الوســط مع منطقة للقاء والشــواء، وهي تســمح بتجّمع 
العائــالت الكبيــرة واألصدقــاء. وُتعتَبــر هــذه الفرصة مغامرة 

فــي الهــواء الطلــق تتيــح للزّوار االســتمتاع بالتواجد على 
تمــاس مباشــر مــع الطبيعــة والتأّمل في ســماء الصحراء 
الليليــة المليئــة بالنجــوم واالســترخاء فــي أوقات الصباح 

حيث يســود الســكون التام.

كما ســيتم افتتاح مركز الفروســية في النصف األول من 
العــام 2018 بينمــا يجــري حاليــًا العمل على إنشــاء مســرح 

جومــان رباعــي األبعــاد. وهــذا َيِعُد بتوفيــر رحلة مثيرة 
لألطفــال والبالغيــن علــى حد ســواء فــي ظل وجود تأثيرات 
تفاعليــة خاّصــة تجعــل المشــاهدين يشــعرون كأنهم جزء من 

الفيلــم. كمــا هنــاك المزيــد من فرص االســتمتاع باإلثارة 
والتشــويق فــي الحدائــق المائية والمتنزهــات الترفيهية 

الموجــودة فــي منطقــة البحيــرة، والتي تــم تخصيصها 
بصــورة رســمية لتكــون منطقــة اللعب فــي مدينة الملك 

عبداللــه االقتصادية.

عناصــر جــذب جديدة في مجــال التجزئة والضيافة
يشــّكل قطــاع التجزئــة جــزءًا مهمًا من الســياحة، ليس 

فقــط بالنســبة للســّكان وإنمــا أيضــًا للــزّوار الذين يأتون إلى 
مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة من أجل االســتمتاع 
بعطلــة نهايــة األســبوع. وقــد تم بالفعــل افتتاح العديد 
من المنافذ الشــهيرة مثل ســتاربكس، إضافة إلى عدد 

مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة األخرى فــي قطاع التجزئة. 
كمــا هنــاك حاليــًا مركــز تجــاري متوّســط الحجم في مرحلة 

اإلعداد، وســوف يتضّمن بشــكل رئيســي ســوبرماركت عبر 
سلســلة دولية شــهيرة، إلى جانب وجود 40 إلى 50 متجرًا 

آخــرًا للتجزئة ومرافق للســينما. 

تــم افتتــاح الفنــدق األول فــي مدينــة الملــك عبدالله 
االقتصاديــة فــي منطقــة البيلســان عــام 2013م، وهو 

جــزء مــن المجتمعــات الســاحلية فــي المدينــة. ولما كان 
قســم كبيــر مــن أعمــال الفنــدق من النمط المؤّسســي، 
فــإن هنــاك طلــب كبير خــاص باالجتماعــات والفعاليات 

المؤّسســية. واســتجابة لهــذا الطلــب، قامــت مدينــة الملك 
 عبداللــه االقتصاديــة بتطويــر غــرف اجتماعــات خاصة – 

تتمّيــز بشــكلها الفريــد ومرونتهــا وتجهيزهــا بمرافــق 
ترفيهيــة مثــل ممــرات البولينــغ ومياديــن الرمايــة وأجهزة 

محاكاة ســباقات الســيارات.

مــن المهــم ذكــره أن مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة قــد أنشــأت مكتبــًا إلدارة الوجهة وذلك 
للمســاعدة فــي وضــع المدينــة علــى الخريطة كمكان 

ُمفّضــل للتمّتــع بتجــارب ترفيه وتســلية متمّيزة.

19



دوافــــــع 
النـمــــو

   المينــاء يقــود نمو القطاع 
الصناعــي ويعــّزز فرص العمل

شركة إعمار المدينة االقتصادية - التقرير السنوي 2017 20



يوجــد فــي الوقت الحالي أحد 
عشــرة شــركة أدوية بارزة تعمل 
 فــي المدينــة من بينها شــركات 

فارماليــن وأوروبيندو فارما 
وســانوفي وفايزر.

نجحــت مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة فــي جذب العديد 

من الشــركات الكبرى إلى 
المنطقــة من قطاعــات مختلفة، 

ومن بين هذه الشــركات 
مجموعة الســنبلة وشــركة الشايع 
الدوليــة للتجــارة وإيكيا ومجموعة 

الفطيم وشــركة المراعي.

تتميــز مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة بموقع اســتراتيجي يتيح لها إحداث 
أقصــى تأثيــر ممكــن، ممــا يجعلها المدينة األهم في منطقة الشــرق األوســط 
مــن حيــث تقديــم الخدمــات لقطــاع التجارة والصناعة العالمــي. كما تمثل نقاط 
القــوة األساســية وبيئــة األعمــال الفريــدة التي تمتلكها مدينــة الملك عبدالله 

االقتصاديــة الطمــوح المســتقبلي للمملكــة العربية الســعودية بالكامل.
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يشــّكل اســتقطاب األعمال والصناعات من مختلف 
القطاعــات عنصــرًا أساســيًا لتحقيق طموحات مدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة، لكن وجب أواًل توفير 
البنيــة التحتيــة وعوامل الجذب االقتصادية الرئيســية. 

وقــد تــم حاليــًا إنجاز معظــم هذه العناصر - وعلى 
نطــاق واســع - ممــا مّهد الطريق أمام تدّفق 

الشــركات الجديدة، ونمو النشــاط التجاري، وتوافر 
فــرص العمل اإلضافية.

رة حاليًا فــي مدينة الملك  وكجــزء مــن المنطقــة المطــوَّ
عبداللــه االقتصاديــة البالغــة مســاحتها 23 كيلومتــرًا مرّبعًا، 
هنــاك 10.8 كيلومتــرًا مرّبعــًا قــد تم تخصيصها لالســتخدام 

صة  الصناعــي، وأكثــر مــن 0.43 كيلومتــرًا مرّبعًا مخصَّ
لالســتخدام التجاري واالســتخدام الُمختَلط، ومســاحة 3.15 

كيلومترًا مرّبعًا لالســتخدام الســكني، بينما يشــغل ميناء 
الملــك عبداللــه 17.3 كيلومتــرًا مرّبعًا.

وُيعــّد هــذا المينــاء فــي حد ذاتــه من عوامل الجذب 
الرئيســية للصناعــات الجديــدة، وهــو يشــهد نموًا في 

الفتــرة الراهنــة ليصبــح ثانــي أكبــر ميناء فــي المملكة العربية 
الســعودية ومن المخّطط أن تتضاعف مســاحته وســعته 
ليتخّطــى بذلــك مينــاء جــّدة الــذي يحتّل المركز األول في 

الوقت الراهن. وخالل الســنة القادمة، ســيزداد عدد 
األرصفة ليصبح ســتة، وســترتفع الســعة االســتيعابية 

للحاويــات مــن حــدود ثالثــة ماليين وحــدة حاوية للطن 
ســنويًا لتصــل إلــى 4.5 مليــون وحــدة حاويــة للطن بنهاية 

العام 2018.

وعنــد االنتهــاء مــن تطويــر ميناء الملك عبدالله، ســوف 
تبلــغ ســعة الحاويــات 20 مليــون وحــدة حاوية للطن مع 
وجــود أكثــر مــن 30 رصيــف عميــق الميــاه )حتى 18 مترًا(، 

كما ســتبلغ ســعة الدحرجة 1.5 مليون مركبة، وتبلغ ســعة 
الوحــدات الســائبة 15 مليــون طن.

دوافــــــــع النـمــــــو
   المينــاء يقــود نمو القطاع 

الصناعــي ويعــّزز فرص العمل
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جــذب الصناعات الجديدة
تشــّكل األعمال اللوجســتية مكّماًل طبيعيّا لألنشــطة 

التقليديــة للموانــئ مثــل الشــحن والتخليص، ووكاالت 
الشــحن وشــركات التخزيــن. ونتيجــة لذلــك، هناك أكثر من 

118 شــركة رائــدة - محّليــة ودوليــة - قــد انضّمــت إلى مركز 
التصنيــع والخدمــات اللوجســتية فــي الوادي الصناعي. 

ُتعّد شــركة بن زقر مثااًل جيدًا على هذا. فهي شــركة توزيع 
ســعودية رائدة منذ أكثر من 130 ســنة وقد قامت بشــراء 

موقــع فــي الــوادي الصناعــي تبلغ مســاحته 300,000 متر 
مرّبــع حيــث تعمــل على إنشــاء مركــز متكامل للخدمات 
اللوجســتية. وســوف يتوّلى هذا المركز أعمال اســتالم 

وتوزيــع المنتجــات مــن أكثــر مــن 55 عالمــة تجارية تتعامل 
بها شــركة بن زقر في األســواق اإلقليمية. والحافز الذي 

دفع الشــركة التخاذ هذا القرار تمحور باألســاس حول 
مرافق النقل والشــحن الواســعة الموجودة في مدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة، ســواء البرية أم البحرية، 
والبنيــة التحتيــة المجــاورة لمدينــة كاملة الخدمات. 

أمــا فــي قطــاع التجزئة، فقد اشــترت مجموعة الفطيم 
الكائن مقّرها في دبي مســاحة قدرها 325,400 متر مرّبع 

فــي الــوادي الصناعــي ألجل بنــاء مرافق مخّصصة للخدمات 
اللوجســتية والتوزيع. وســوف تســاعد عملية التطوير لهذه 

المرافــق مجموعــة الفطيــم على تحقيق خطط التوســعة 
الخاّصــة بهــا وتلبيــة الطلــب المتزايد دومًا على المنتجات 

من أكثر من 200 شــركة تعمل ضمن المجموعة. 

وبالمثل، اســتأجرت الشــايع للتجارة الدولية، الشــركة 
الكويتيــة الرائــدة فــي قطــاع التجزئة واالمتيازات في 

العالمات التجارية، مســاحة واســعة بلغت 91,000 متر 
مرّبــع فــي الــوادي الصناعــي لتوفير مركــز جديد للخدمات 

اللوجســتية في الســاحل الغربي ودعم عملية التوّســع 
المســتمر للشــركة في المملكة العربية الســعودية. 

ومرة أخرى، ارتكز قرار الشــركة على الحاجة إلى سلســلة 
توريــد فّعالــة. وتمتلــك شــركة الشــايع مجموعة كبيرة من 

العالمــات التجاريــة منهــا ســتاربكس وإتــش آند إم ومذركير 
ودبنهامــز وفكتوريا ســكريت. 

أما إيكيا، شــركة األثاث المنزلي الدولية وشــريكها 
اللوجســتي شــركة فلــو، فقــد اختارا مدينــة الملك عبدالله 

االقتصاديــة لتكــون المركــز اإلقليمــي لهما، وقد أشــارتا إلى 
مجموعــة مــن العوامــل الرئيســية التي أســهمت في اتخاذ 

هــذا القــرار تضّمنــت المينــاء الذي يتمّيــز بفعالية عالية، 
واإلجراءات الجمركية المتَبعة، وســهولة إنشــاء األعمال، 

وأســلوب الحياة الســائد ومســتوى التعليم المتوفر.

مــن جهتهــا، تأّسســت الشــركة العربيــة لصناعة الســيارات 
والشــاحنات في العام 1981 كمشــروع مشــتَرك بين شــركة 
الزاهــد للتراكتــورات وشــركة فولفــو للشــاحنات ألجــل تلبية 

الطلــب المتزايــد علــى شــاحنات فولفــو فــي المملكة 
العربيــة الســعودية. وقــد اتخــذت الشــركة قرارًا اســتراتيجيًا 

فــي العــام 2013 ببنــاء مصنــع جديــد فــي مدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة. وتــم افتتــاح هــذا المرفق الحديث 

فــي العــام 2015 بقــدرة ســنوية لتجميــع 7,000 وحدة. 
وقــد مــّرت أول شــاحنة فولفــو علــى خط تجميــع المصنع 
الموجــود فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية خالل 

شــهر يونيو 2015.

ازدهــار عملية التنويع
لقد كان اســتقطاب الشــركات العاملة ضمن قطاع 

األدويــة أحــد أهــداف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية 
منــذ البدايــة وال يــزال هــذا الهــدف قائمــًا حتى اليوم، حيث 
يعمل في المدينة حاليًا أحد عشــرة شــركة أدوية رئيســية.

ومن بين هذه الشركات أول مصنع لشركة فارمالين في 
المنطقة والذي تم افتتاحه في أواخر العام 2016، ويسهم 

هذا المصنع في تعزيز وصول الشركة إلى األسواق 
اإلقليمية والدولية. وترّكز فارمالين على إنتاج مجموعة 

واسعة من األدوية ذات العالمات التجارية الرئيسية وهي 
أيضًا حاصلة على رخصة من عدد من العالمات التجارية 

العالمية لدى شركات متعّددة الجنسيات مثل آبوت، 
إيغيس، غالكسو سميث كالين، ميرك سيرونو، نوفارتيس، 

فاديسكو، بيير فابر، سويس وترايفارما.

بدورهــا اختــارت أوروبينــدو فارما، شــركة تصنيع األدوية 
العالميــة، الــوادي الصناعــي بمدينــة الملك عبدالله 

االقتصاديــة كموقــع ألول منشــأة تصنيــع خاّصة بها 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويخــدم هذا المصنع 
األســواق اإلقليمية ويكّمل أكثر من 20 منشــأة تابعة 

لشــركة أوروبينــدو فــي الهند وأوروبــا والواليات المتحدة 
األمريكيــة والبرازيل. 

الجديــر ذكــره أن الوحــدات الجديــدة في الــوادي الصناعي 
تقــّدم مرافــق تصنيــع وتخزيــن جاهــزة للمســتثمرين، مما 
يوفــر عليهــم الوقــت والمجهــود لتطويــر المســاحات من 

الصفــر. وتتمّتــع كل وحــدة مــن الوحــدات المترابطــة، التي 
يبلــغ عددهــا 12 وحــدة، بمســاحة مفتوحــة قدرها 1,000 

متــر مرّبــع مــع طابــق ميزانيــن بمســاحة 100 متر مرّبع. 
وتشــّكل هــذه األعمــال الجديــدة مجّرد جــزء صغير من 

النمــو االقتصــادي والتجــاري الــذي تشــهده مدينة الملك 
عبداللــه االقتصادية.

اســتعداد لمزيد من التوّسع
إن التركيز الرئيسي لمدينة الملك عبدالله االقتصادية 
منصب على األعمال، ومن شأن هذا أن يدفع عملية 

تطوير المدينة أكثر واستقطاب المزيد من المستثمرين 
الجدد إليها. وتتمّيز المدينة بتمّتعها بمكانة جيدة بالفعل، 

وهي على أتم االستعداد للترحيب بأي قطاع جديد من 
األعمال ومستعّدة تمامًا لتلبية االحتياجات المستقبلية 
فيما يتعّلق بالبنية التحتية. فهناك أكثر من 165 كيلومترًا 

من الطرق التي تربط جميع النقاط في المدينة، باإلضافة 
إلى العمل بشبكة إمداد للمياه يبلغ طولها 102 كيلومتر، 

فيما يجري العمل على إنشاء شبكة إضافية تمتد لمسافة 
191.5 كيلومتر. ويبلغ متوّسط االستهالك اليومي للمياه 
9,775 مترًا مكعبًا. وتجدر اإلشارة إلى دخول محّطة دائمة 

للمياه مرحلة ترسية العقود مؤخرًا. 

أما شبكة الصرف الصحي في المدينة فتمتد لمسافة 80 
كيلومترًا تقريبًا، وهناك 108 كيلومتر أخرى قيد التطوير. 

من جهتها تضم شبكة الكهرباء 348 كيلومترًا من األعمال 
المنَجزة فيما يجري العمل على إكمال 662 كيلومترًا إضافيًا. 

وبعيدًا عن االستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية، 
توفر هذه الشبكة الكهرباء لنحو 7,000 مصباح في الشوارع 

و6,000 مصباح في الحدائق. أما شبكة االتصاالت فقد 
تم إنجاز 208 كيلومترات منها وال تزال هناك مسافة 

154 كيلومترًا قيد اإلنشاء، باإلضافة إلى وجود 39 
برجًا لالتصاالت عبر الهواتف النّقالة. كما تتوفر خدمة 

االتصاالت عبر شبكات األلياف في 2,767 وحدة سكنية 
و72 وحدة لألعمال.

تقــّدم الوحــدات الجديدة فــي الوادي الصناعي 
مرافــق تصنيــع وتخزين جاهزة للمســتثمرين، 

ممــا يوفــر عليهــم الوقــت والمجهود لتطوير 
المســاحات من الصفر.
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تهــدف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ألن تكون دائمًا في صلب 
عمليــة االبتــكار. ونســعى مــن خــالل التركيز على البيانــات والعمليات الرقمية 

إلــى إعــادة ابتــكار نمــاذج األعمال وتحســين خدمــات المدينة وتعزيز الوعي 
والمعرفــة بالتحــّول الرقمــي وتســهيل المزيد من االبتكار.

منّصة النقل 
المتكاملة

 أنظمة 
 المرافق 
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منّصة 
تحليالت 
البيانات بّوابة 
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الملك عبدالله 

االقتصادية

 مركز االبتكار
 في مدينة

الملك عبدالله 
االقتصادية
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ريـــــادة فـــي االبتـكــــــار
   مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية 

هــي مدينــة ذكيــة في أوجها

 208كم
 تنفيذ كابالت 

األلياف

°360 
جوالت الواقع االفتراضي

4 
مناطق عاّمة تتمّتع بخدمة اإلنترنت 

الالسلكي )واي فاي( المجانية

10 
 خدمات التطبيقات 
الُمخّصصة للسّكان

إن التفكير المســتقبلي يشــّكل صلب عملية االبتكار 
وهــو يحظــى بمكانــة أكبر في مدينة الملك عبدالله 

االقتصادية حيث تضع أفقًا لمدة 50 عامًا ترســي 
فيــه المعاييــر المتعّلقة بعمليات ’المدينة الذكية‘ 

الخاّصــة بهــا، مما يدعم البنيــة التحتية القابلة للتطوير 
والتــي يمكنهــا دعم الذكاء االصطناعي والتعّلم 

اآللــي العميــق والقيام بالوظائف المماثلة التي تم 
إعدادهــا لتحويــل فهم العالم للواقع الحضري.

تتمّثــل األهــداف االســتراتيجية للمدينــة الذكيــة فيما يلي:

•  غــرس ثقافــة البيانــات المفتوحة لمســاعدة مزّودي 
الخدمــات والمســتثمرين فــي توفيــر تجارب عمالء 
شــخصية، وذلــك مــن خالل الوصــول إلى البيانات 

المدَمجــة لمدينــة الملــك عبدالله االقتصادية.

•  إنشــاء اتحاد استشــاري رقمي لدفع االبتكار الرقمي في 
مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية.

•  إعــادة ابتــكار نمــاذج األعمال الســتحداث قنوات جديدة 
لإيــرادات من خــالل التقنيات.

•  تحســين خدمــات المدينــة مــن خالل تقديــم عمليات مرنة 
لتحقيــق التمّيز.

•  تعزيــز الوعــي والمعرفــة حــول التحّول الرقمي من 
خــالل التدريــب والبرامــج التنفيذيــة وتنظيم سلســلة من 

المناســبات المخّصصــة للمتحّدثيــن البارزين.

•  تســهيل االبتكار من الداخل والخارج عبر شــراكات مع 
وادي الســيليكون.

تطبيقــات لتعزيز مســتويات الراحة والمالءمة
فــي الوقــت الــذي أصبحت فيــه تطبيقات الهاتف 

المحمول شــرطًا أساســيًا لراحة العمالء وتعزيز ســبل 
المالءمــة، أطلقــت مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية 

مجموعــة مــن التطبيقــات للمقيميــن والزائرين 
والمســتثمرين ألجــل زيــادة الوعي حــول المدينة وتعزيز 

تجربــة العمالء.

ومــع تطبيــق Discover KAEC، يمكــن للمقيميــن القيام 
بأي شــيء تقريبًا عبر ضغطة زر - بدءًا من طلب ســيارة 

أجــرة أو بيتــزا، وصــواًل إلــى تقديم طلب. وعلى ســبيل 
المثــال، إذا ألقــى أحــد األشــخاص قمامة خارج إحدى 
الشــقق، يمكن للســّكان إرفاق صورة مع شــكواهم 

ومتابعــة التقــّدم المحــَرز فــي التعامل مع الطلب. 

ومــن المزايــا المهّمــة التي يحصــل عليها المقيمون أنه 
بمجرد تســجيل الدخول، ُيصبح حســابهم شــخصيًا بشــكل 
تلقائي. وفي حالة اســتحقاق فاتورة مرافق أو الحاجة 

إلى تســديد دفعة إيجار، يمكن التعامل مع هذا من خالل 
بّوابــة ســّكان مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية - والتي 

يمكــن الوصــول إليهــا عبــر الهاتــف المحمول أو أي متصّفح 
عبر اإلنترنت. ومن المهم اإلشــارة إليه أن هناك عدد 

قليــل للغايــة مــن المــدن في العالــم التي يمكنها مضاهاة 
ابتــكار مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية في هذا المجال. 

وبالنســبة للزّوار، فإن تطبيق Discover KAEC يمكن 
أن يســاعدهم في تحديد مســارهم واكتشــاف المزايا 

المتعــّددة التــي تقّدمهــا مدينــة الملك عبدالله االقتصادية.
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لقــد أصبحــت البيانــات عملــة جديدة في مدينة 
الملــك عبداللــه االقتصاديــة، وهي من األصول 
ر بثمــن مــن ناحيــة القدرة على جذب  التــي ال ُتقــدَّ

المســتثمرين ورّواد األعمــال الذيــن يبحثــون عن بيئة 
تتمّيــز بقابليــة االتصال والعمل.

لقــد تــم تطويــر بّوابة ســّكان مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة خصيصــًا ألجــل المقيميــن فــي المدينة، وذلك 
لتمكينهم من اســتعراض كشــف حســابهم وتقديم طلب 

خدمــة أو االتصــال بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية في 
أي وقــت ومــن أي مكان.

وُتعــّد مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية أول مدينة 
فــي المنطقــة التــي تقّدم خدمة االتصال الالســلكي 

بشــبكة اإلنترنــت )واي فــاي( مجانــًا للجميــع، وكان قد 
بــدأ العمــل بهــذا أواًل فــي منطقة الشــاطئ، ويجري اآلن 

توســعة نطاقهــا لتشــمل حديقــة جمــان والوادي الصناعي. 
ويســمح اســتخدام تقنية Geofencing حول المنارة 

بدفــع اإلخطــارات الخاّصــة بالخصومــات أو العروض الخاّصة 
القادمــة مــن التّجــار المتواجديــن فــي المنطقة المجاورة. 
وعنــد الخــروج مــن المدينــة، يمكــن للزّوار دفع اإلخطارات 

حــول تجربتهــم، ممــا يســاعد مدينــة الملك عبدالله 
االقتصادية في إنشــاء قناة اتصال مباشــرة معهم. 

يربــط تطبيــق Buy in KAEC المســتخدمين مــع الــوكالء 
العقارييــن، ممــا يمّكنهــم مــن حجز موعد للكشــف على 

العقــار بمجــّرد رؤيــة أحــد العقارات المناســبة لهم. كما 
يقــّدم التطبيــق جــوالت بتقنيــة الواقــع االفتراضي، بحيث 

يمكــن لألشــخاص التحّقــق مــن شــّقة أو فيــال أثناء تواجدهم 
فــي منزلهــم والقيــام بجولــة ثالثيــة األبعاد، وحتى إكمال 

معاملــة الشــراء الخاّصــة بهــم عبر اإلنترنت.

إزالة الحواجز
حصلــت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة على الفرصة 
لتكــون شــاملة فــي نهجهــا وتقديــم كل ما لديها بشــكل 

متمّيــز مــن األلــف إلــى الياء، وفي الوقت نفســه جمع 
كميــات هائلــة من البيانات. 

لقــد أصبحــت البيانــات عملــة جديدة فــي مدينة الملك 
ر بثمن  عبداللــه االقتصاديــة، وهــي مــن األصول التــي ال ُتقدَّ

مــن ناحيــة القــدرة علــى جذب المســتثمرين ورّواد األعمال 
الذيــن يبحثــون عــن بيئــة تتمّيز بقابليــة االتصال والعمل. 

وضمــن هــذا اإلطــار، يقوم نظام المعلومــات الجغرافية 
المتكامــل بربــط جميــع المرافــق وشــبكات األلياف ومرافق 

الــري وغيرهــا مــن مــوارد البنيــة التحتيــة. وهذا يعني أنه 
عندما يتّلقى المســتثمر تصريح اإلنشــاء، فإن كل شــيء 

يكــون علــى نظــام المعلومــات الجغرافية وبالتالي يســتطيع 
المتعاقــد أن يعــرف بالضبــط مــكان الشــيء الذي يبحث 

عنــه - بحيــث ال يتــم قطــع خطــوط االتصــاالت أو الكهرباء 
ممــا يعــّزز الكفاءة العاّمة. 

وثمــة ابتــكار حديــث آخر يســمح باإلصدار اآللــي عبر اإلنترنت 
لســندات الملكيــة، وهــذه مّيــزة حصريــة لمدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة فــي المملكة العربية الســعودية. 

وتتمّثل خّطة الشــركة طويلة األجل في االســتغناء عن 
أي تفاعــل بشــري غيــر ضــروري مــن أي نوع، وإزالة الحواجز 
الزائــدة عــن الحاجــة. ومثــال على ذلك، اإلطالق الوشــيك 

لبطاقــة هويــة المقيــم، والتــي تمنــح حاملها إمكانية 
الوصــول تقريبــًا لجميــع مرافــق مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة - بــدءًا مــن مالعــب الغولف وصواًل إلى 

المطاعــم - والتــي تجمــع فــي الوقت ذاتــه نقاط برنامج 
الــوالء لصالح المســتخدمين.

وقبيــل نهايــة العــام 2017، أطلقــت مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة خدمــات الطائــرة بدون طّيار والتي ســُتغني 

عن الحاجة إلجراء مســوحات عقارية مباشــرة من ِقَبل 
الموّظفيــن. وبــداًل مــن تحّمــل نفقة التعاقد مع مّســاح 

للتحّقــق مــن ســندات الملكيــة، يمكــن للطائرات بدون 
طّيــار توفيــر هــذه الخدمــات بشــكل آلي. أمــا الخدمة التالية 

ر إطالقها فســتكون في مجال  للطائــرات بــدون طّيــار المقــرَّ
الســالمة واألمن. وســتعمل الطائرات بدون طّيار على 
تنفيــذ دوريــات ضمــن المرافق وســتضيف فائدة ثانوية 

مــن خــالل توفيــر التصويــر في الوقت اآلني مباشــرة من 
مشــاريع البنــاء، وبالتالــي تمكيــن المــدراء المتواجدين خارج 

هــذه المواقــع مــن مراقبــة التقّدم في األعمال.

وســوف تنطلــق الخرائــط الرقميــة لمدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة فــي العــام 2018 وتندمــج مع أنظمة 

المعلومــات العالميــة الخاّصــة بالمدينة. وســتعرض الخرائط 
التفاعليــة ثالثيــة األبعــاد وثنائيــة األبعــاد معالم وعوامل 
الجــذب الخاّصــة بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية، مع 
توفــر خدمــة المالحــة بينها. وســيكون باإلمكان الوصول 
إلــى الخرائــط عبــر مواقــع إلكترونية ُمختــارة خاّصة بمدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة، باإلضافــة إلى تطبيق 
Discover KAEC، ممــا يجعلهــا أداة قّيمــة لتســويق 

منتجــات وخدمــات المدينــة - ســواء كانــت ســكنية أم تجارية 
أم خاّصــة بالوجهــات أم صناعيــة.

اسكتشــاف التكنولوجيا المبتَكرة
عبــر التركيــز علــى االبتــكار، ســوف تتمحــور وظيفــة المدينة 

الذكيــة حــول أن تصبــح كيانــًا ذاتيــًا مســتقاًل في العام 
2018 – داعمــة بذلــك الشــركات األخــرى ضمــن مدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة، مثــل تلــك العاملــة في 
مجــال الرعايــة الصحيــة والتعليــم. والهــدف مــن ذلك هو 
اختبــار التكنولوجيــا وإنتــاج مــا ُيســمى بالمنتجــات الفّعالة 

القاعديــة أو إثباتــات المفهــوم. وعلــى ســبيل المثال، 
ســوف تضــم مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية ســيارة 
ذاتيــة القيــادة بنهايــة العــام 2018 ســتكون األولى من 

نوعهــا - حيــث ســتعمل كليــًا بالطاقــة الكهربائيــة ودون 
ســائق مع قدرة الســير بســرعة تصل إلى 45 كلم/ الســاعة. 

وهــذا مــن أحــد المشــاريع التــي يمكــن فيهــا تطبيق إثبات 
مفهــوم التكنولوجيــا.

ر إطالق شــركة المدينــة الذكية واالبتكار  كمــا مــن المقــرَّ
في منتصف العام 2018، وســوف تعمل هذه الشــركة 

علــى التحــّول مــن وظيفــة مــزّود للخدمات أو مركز 
لالتصــاالت لتصبــح شــركة مســتقّلة ذاتيــًا تعمل على 

تســويق عملياتهــا تجاريًا.

27



فرصة تحقيق 
األحالم الكبيرة

   ترتكز مدينة الملك عبدالله 
 االقتصادية وتزدهر باالعتماد 

على الطموح البشري

تســعى مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ألن تكون واحدة من أكبر 
الداعميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية للتنميــة االجتماعية واالقتصادية 
- ويأتــي رأس المــال البشــري فــي صميــم تركيزهــا، بما يمّكــن الناس من تطوير 

مهاراتهــم ومعارفهم وخبراتهم.
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 على مســتوى التعليم 
االبتدائــي والثانوي، تعمل 

 المدينــة على زيادة القدرات 
بــدءًا مــن رياض األطفال وحتى 

الصف الثاني عشــر.

تســعى مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة ألن تكــون واحدة 

مــن أكبــر الداعمين فــي المملكة 
العربيــة الســعودية للتنمية 
االجتماعيــة واالقتصادية 
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لطالمــا كان التعليــم أولوية رئيســية في مدينة 
الملــك عبداللــه االقتصاديــة - حيــث يتم التركيز على 

جعــل المدينــة رائدة فــي مجال تنمية رأس المال 
البشــري وتمكين القدرات البشــرية وتعزيزها وإيجاد 
بيئــة مســتدامة تمّكــن تحقيق النمــو على الصعيدين 

المهني والشخصي.

ويمتــاز نهــج مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية بشــموليته، 
حيــث وضــع نظامــًا متكامــاًل لتطويــر المواهب، يبدأ من 
المراحــل المبكــرة فــي المدرســة وصواًل إلــى كلية األمير 

محمــد بــن ســلمان لإدارة وريادة األعمال. 

فعلــى مســتوى التعليــم االبتدائــي والثانــوي، تتزايد قدرة 
المدينــة االســتيعابية مــن مرحلــة رياض األطفال حتى 

الصــف الثانــي عشــر مــن 725 طالبــًا إلــى 2,000 طالب وذلك 
مــن خــالل افتتــاح أكاديميــة العالــم في بدايات العام 

2013م. وقــد تــم فــي العــام 2017م تخريــج أول دفعة من 
أول مدرســة بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية والتي 

كانــت قــد افتتحــت أبوابهــا أمام الطاّلب في 2012م. 
ر إنشــاء مرافق مدرســية إضافية، منها مدرســة  ومن المقرَّ
داخليــة تتســع لنحــو 600 طالــب مــن الذكور، وهي األولى 

مــن نوعهــا فــي المملكــة منذ مــا يقارب نصف القرن.

طمــوح
رة ُتعتَبــر مــن األصــول األحدث  إن المهــارات المهنيــة المطــوَّ

ر إضافتهــا إلــى المــوارد، وهــي مشــتّقة من برنامج  المقــرَّ
المســؤولية االجتماعيــة المؤّسســية ’طمــوح‘ الذي 

أطلقتــه مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة منــذ بضع 
ســنوات. وتمحــور هــذا البرنامــج حــول زيــارة القرى المجاورة 

وإنشــاء قاعدة بيانات لجميع الشــباب في ســن الدراســة 
الثانويــة أو مــا بعدهــا ممــن لــم يتمّكنــوا مــن إيجاد فرص 

في ســوق العمل. 

تــم تصميــم برنامــج طموح في األســاس كبرنامج 
للتوظيف. وقد اســتطاع هذا البرنامج اســتقطاب 700 

مشــارك مــن الذكــور واإلنــاث الذين تراوحــت أعمارهم بين 
17 و24 ســنة، ولكن بعد اكتمال البرنامج لم يحصل ســوى 

عــدد قليــل جــدًا من المشــاركين علــى وظائف. وبالتالي 
كان مــن الضــروري إعــادة تطويــر البرنامــج كّليــًا بما يعالج 

الحواجــز النفســية والحواجــز المتعّلقــة بالمهــارات، إلى جانب 
إشــراك أصحــاب العمــل بحيث يغّطــي التدريب المهارات 

المطلوبــة للحصــول على وظائف. 

وكانــت النتيجــة إطــالق برنامــج طمــوح 2 في العام 2016م 
مــع هــدف بــارز يتمحــور حــول زيادة عدد الطاّلب من 700 

إلــى 1,000 طالــب. وقــد تــم دعــم هؤالء الطاّلب من خالل 
التعاقــد مــع مقّدمــي برامــج تدريبيــة متخّصصين باإلضافة 

إلــى تقديــم تدريــب عملــي لمدة 100 ســاعة في مصانع 
أصحــاب العمــل المحتَملين.

فرصة تحقيق األحالم الكبيرة
   ترتكــز مدينــة الملــك عبدالله 

 االقتصاديــة وتزدهــر باالعتماد 
علــى الطموح البشــري

2,000 
مقعد دراسي

600 
طالب في مدرسة 

 البنين الداخلية

350 
طّيار في أكاديمية 

الطيران

3 
ر إنشاؤها   كليات جديدة مقرَّ

في كلية األمير محمد بن سلمان 
لإلدارة وريادة األعمال

5,000 
 طالب ُمستهَدف 
في برنامج طموح
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نــال برنامــج طمــوح 2 إعجــاب صاحب الســمو الملكي األمير 
خالــد الفيصــل، أميــر منطقــة مّكة المكرمــة، مما جعله 
يتكّفــل برعايتــه ويضــع هدفًا ســنويًا جديدًا يســتهدف 

مشــاركة 5,000 طالــب فــي هذا البرنامج. 

وتــم مؤخــرًا تخريــج دفعــة طمــوح 3 للعام 2017م تحت 
رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األمير خالــد الفيصل. وكان 
قــد تقــّدم لألماكــن المتاحــة في البرنامــج والبالغ عددها 

1,000 مــكان نحــو 54,000 طالــب مهتــم، ليــس فقط من 
القــرى المجــاورة، بــل أيضــًا مــن مناطــق أخرى إذ إن أكثر من 

نصفهــم كانــوا مــن أماكــن بعيدة مثل الرياض. 

مــن العناصــر األبــرز التــي تمّيــز برنامــج طموح هناك معرض 
الوظائــف الــذي ينعقــد بعــد كل تخريــج للمنخرطين في 

البرنامــج. ويتمّيــز هــذا المشــروع بكونــه مخّصص للطاّلب، 
حيــث تتوّلــى فــرق متخّصصة مســؤولية اإلدارة وتوفير 

الخدمات اللوجســتية والتســويق والتواصل مع أصحاب 
العمــل المحتَمليــن. وقــد اســتطاع آخــر معرض وظائف في 
جــذب 153 شــركة قّدمــت مــا يزيد عــن 4,800 وظيفة ألكثر 

مــن 1,000 خّريج. 

وتشــّكل هــذه الدفعــة الثالثــة من برنامــج طموح برهانًا 
قويــًا علــى أهميــة هــذا المفهــوم، حيث تطــّور البرنامج من 
كونــه برنامجــًا خاّصًا بالمســؤولية االجتماعية المؤّسســية 
ر لكلية مهنيــة متكاملة  ليصــل إلــى مرحلــة اإلطــالق المقرَّ

خــالل العــام 2018م. وســوف تتكّفــل مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة بتمويــل هذه الكلية وســتقوم بتشــغيلها 

مجموعــة مــن شــركات التدريب المهنــي البريطانية. 
وتهــدف الخّطــة خــالل العــام 2018م إلى زيادة عدد 

المشــاركين فــي البرنامــج إلى 4,000 طالب.

كليــة األميــر محمد بن ســلمان لإلدارة وريادة األعمال
تم إطالق كلية األمير محمد بن سلمان لإدارة وريادة 

األعمال بالشراكة مع كلية بابسون في الواليات المتحدة 
األمريكية، والتي احتّلت المرتبة األولى في مجال ريادة 
األعمال على مدى األعوام الثالثة والعشرين الماضية. 

وُتعّد هذه الكلية األولى من نوعها في المملكة العربية 
السعودية حيث تمنح شهادة الماجستير في ريادة األعمال 

ـ- شهادة ماجستير إدارة أعمال كاملة، بداًل من الشهادة 
األساسية التي تقّدمها أغلب الكّليات األخرى. 

ترتكز كلية األمير محمد بن سلمان لإدارة وريادة األعمال 
على ما ُيعَرف بمفهوم ’التعّلم االحترافي‘، والذي يعني 

التعّلم العملي - مما يجعل التدريب رحلة تعليمية فريدة من 
نوعها. كما تضم الكلية مركزًا لريادة األعمال والذي يمّكن 
الطالب من عرض ما لديهم على المستثمرين كل أسبوع. 

تم العمل على تطوير الكلية لمّدة 5 سنوات، وأول دفعة 
استقبلتها من الطاّلب كانت مكّونة من 89 طالبًا في شهر 

سبتمبر 2017. وتقّدم الكلية برنامجين لشهادة ماجستير 
إدارة األعمال بدوام كامل - يتطّلب كل منهما دراسة 

لمّدة 5 أيام في األسبوع على مدى عام، باإلضافة إلى 
برنامج بدوام جزئي بواقع ثالثة أيام دراسة كل أسبوعين 

لمّدة 16 شهرًا.

ترّكــز الكثيــر مــن المهــارات المهنيــة في كليــة األمير محمد 
بــن ســلمان لــإدارة وريادة األعمــال على المفاوضات 

والسياســة العاّمــة والــدورات التعليميــة التنفيذية التي 
تتوافــق مــع رؤيــة 2030. كمــا تمنــح الكلية أولوية خاّصة 

لموضــوع تمكيــن المــرأة مــن توّلــي مناصــب قيادية - حيث 
تمّثــل اإلنــاث نســبة 40 بالمئــة مــن الطــاّلب - إلى جانب 

موضــوع التحــّول الرقمي واالبتكار.

وقد أحرزت الكلية تقّدمًا ملموسًا في الخطط لالرتقاء 
بمكانة الجامعة من خالل إضافة ثالث كليات جديدة، 

أّولها كلية إدارة الفنادق والضيافة. وستنضم إليها كلية 
الموضة واالتصاالت الصناعية وكلية علوم الحاسب اآللي 

والترميز. وهناك حتى اآلن 2,300 متقّدم عبر اإلنترنت 
لدفعة سبتمبر 2018.

األكاديميــة الوطنيــة لعلوم الطيران
وّقعــت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة أيضًا اتفاقية 

إلنشــاء وتشــغيل األكاديميــة الوطنيــة لعلوم الطيران 
من خالل شــراكة اســتراتيجية بين كل من هيئة المدن 

االقتصاديــة والمؤّسســة العاّمــة للتدريــب التقني والمهني 
والمؤّسســة العاّمــة للخطــوط الجوية العربية الســعودية 

ونادي الطيران الســعودي وأرامكو الســعودية ووزارة 
التعليــم وشــركة تكنولوجيــا الطيران.

وســوف يكــون مقــر األكاديميــة في مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة وسيشــّكل الفــرع األول لألكاديميــة، حيث 

ســيتم تدريــب مــا يصــل إلــى 1,000 فّنــي طائرات و350 طّيارًا 
كل عــام، ممــا يجعلــه المركــز األكبــر من نوعه فــي المملكة. 

وســوف تتمّكن األكاديمية من إثراء ســوق الطيران 
ع أن يحتاج  المحّلــي بصــورة مباشــرة، والــذي مــن المتوقَّ

إلــى 3,000 موّظــف إضافــي بحلــول العام 2023.

لقــد كان تطويــر التعليــم والمهــارات المهنية جزءًا أساســيًا 
مــن رؤيــة مدينــة الملــك عبدالله االقتصاديــة منذ بدايتها 

قبــل 10 ســنوات. ونظــرًا لمــا تحّققــه مدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة مــن إنجــازات مثاليــة، أصبحــت تلك الرؤية أكثر 

وضوحــًا مــن الناحيــة الفعليــة مــع مرور كل يوم.

يمتاز نهج مدينة الملك عبدالله االقتصادية 
بشموليته، حيث وضع نظامًا متكاماًل لتطوير 

المواهب يبدأ من المراحل المبكرة في المدرسة.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة

مقدمة

الســيدات والســـادة المـسـاهـمـــون في شــركة إعمار المدينة االقتصادية المحترمين.

الســالم عليكــم ورحمة الله وبركاته.

يســر مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة أن يضــع بيــن أيديكم التقرير الســنوي لمجلــس اإلدارة للعام المالي 
المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017م، وذلــك لمناقشــته ومــن ثــم الموافقــة عليه مــن قبل الجمعية العامة للمســاهمين 

حســب النظــام، والــذي يتضمــن كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة، وكلمــة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ويســتعرض أداء 
الشــركة وإنجازاتهــا خــالل الســنة الماليــة المنصرمــة، باإلضافــة إلى القوائــم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحســابات 

القانونــي للســنة الماليــة المنتهية في 2017/12/31م.

بجانــب ذلــك فــإن التقريــر يحتــوي علــى ملخــٍص واٍف حول آليات حوكمة الشــركة واإلفصاحــات ذات العالقة بمجلس 
اإلدارة ولجانــه وكبــار التنفيذييــن والعقــود والمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقة، كمــا يتضمن إقرارات المجلس.

وانطالقــَا مــن حــرص مجلــس اإلدارة علــى الشــفافية واإلفصــاح المســتمر وفــق األنظمــة الصــادرة عن الجهــات المعنية 
والممارســات المحليــة والعالميــة فــي هــذا الشــأن، يأتــي هــذا التقريــر متوافقــا مــع المــادة التســعين من الئحــة حوكمة 

 الشــركة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي13 فبرايــر 2017م، والمــادة الخامســة والســتين مــن قواعد طرح 
 األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافق 

27 /2017/12م.

نبذة عن نشــاط الشــركة وتاريخها

تأسســت شــركة »إعمار المدينة االقتصادية« شــركة مســاهمة عامة ســعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2533 الصادر بتاريخ الثالث من رمضان 
1427هـ الموافق الســادس والعشــرون من ســبتمبر 2006م. 

وقد تم إدراجها في الســوق المالية الســعودية في تاريخ 7 أكتوبر 2006م، ويبلغ رأس مال الشــركة المســجل 8.5 مليار ريال ســعودي ُموزعة 
على 850 مليون ســهم، وذلك بقيمة اســمية قدرها 10 رياالت لكل ســهم، وقد طرحت الشــركة 30% من إجمالي أســهمها لالكتتاب العام 

وســجلت رقمــا قياســيًا فــي عــدد المكتتبيــن تجــاوز 10 مليون مكتتب. 

وتــزاول الشــركة أعمالهــا فــي مجــال تطويــر األراضــي والعقــارات فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة أو فــي غيرها بما في ذلــك عمليات تطوير 
البنيــات األساســية، وترويــج وتســويق وبيــع قطــع األراضــي المملوكــة للشــركة بخدمــات للتطويــر أو لتمليكهــا للغير، وإيجــار األراضي وعمليات 

التطويــر للمبانــي والوحــدات الســكنية أو بنــاء منشــآت علــى األراضــي للغيــر وتطويــر مناطــق اقتصاديــة وموانئ بحرية، وأي نشــاطات أخرى الزمة 
لتحقيق أغراض الشــركة. 

وتضطلــع الشــركة بتطويــر وتنفيــذ »مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة« الواقعــة علــى بعــد 90 كيلومتــر شــمال مدينة جدة على ســاحل البحر 
األحمــر. وتتولــى »هيئــة المــدن االقتصاديــة«، التــي تمــت الموافقــة علــى تنظيمهــا بموجــب األمر الملكي رقم )أ/19 بتاريخ العاشــر من شــهر 

ربيــع األول لعــام 1431هـــ(، اإلشــراف الكامــل علــى المــدن االقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا في توطين رأس المال الوطني واســتقطاب 
االســتثمارات األجنبيــة، وأهــداف خطــط التنمية فــي المملكة.

ويعتبــر مشــروع »مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة« أحــد أهــم وأكبــر المشــاريع االقتصاديــة التــي يديرها القطاع الخاص على مســتوى العالم، 
ويقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مركــز األعمــال في مدينة الملــك عبدالله االقتصادية.
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فــي الســنوات العشــر األولــى مــن تأسيســها، تمكنــت الشــركة مــن إرســاء دعائــم اقتصاديــة متينــة تتمثل في البنى التحتيــة والميناء والوادي 
الصناعــي واســتقطاب الشــركات والســكان وتقديــم الخدمــات المناســبة لهــم، وتخلــل ذلــك أيضًا ترســيخ النموذج المالــي لتطوير المدينة 

االقتصاديــة، وتدعيــم مــالءة الشــركة الماليــة وتطويــر تدفقاتها النقدية. 

كمــا اســتطاعت الشــركة اثبــات دورهــا كأحــد المحــركات التنمويــة واالقتصاديــة فــي البــالد تناغمًا مع رؤية الســعودية 2030م فــي تفعيل توجه 
الحكومــة الرشــيدة فــي خصخصــة المشــاريع التنمويــة والشــراكات مــع القطــاع الخاص في قطاعــات حيوية متعددة.

وال تــزال تمضــي شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة قدمــًا فــي تطويــر مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة وفق خطة اســتراتيجية هدفها خلق 
بيئــة مزدهــرة وتنميــة مســتدامة، واعتمــدت فيهــا علــى االســتثمار بشــكل مكثــف فــي البنــى التحتية والخدمات األساســية الضرورية وأهمها 
المينــاء والمنطقــة الصناعيــة الســتقطاب المســتثمرين مــن شــركات ومصانــع ومنشــآت تجاريــة وخدميــة إلــى المدينة االقتصاديــة، مما يحفز 

انتقــال الســكان إلــى المدينــة االقتصاديــة ومــن خــالل ذلــك نمــو الطلــب علــى منتجات الشــركة العقاريــة والخدمية المختلفة، وترتكــز تلك الخطة 
االســتراتيجية فــي المرحلــة الحاليــة علــى المحاور التالية:

1.  مواصلــة عمليــات التطويــر والبنــاء فــي المدينــة االقتصاديــة مــع التركيــز علــى المينــاء والــوادي الصناعي باعتبارهمــا عنصري الجذب األكثر 
أهميــة للمســتثمرين فــي المدينــة االقتصاديــة والمحفزيــن الرئيســيين للحركــة العمرانية.

2.  مواصلــة العمــل علــى اســتقطاب الشــركات والمصانــع والمنشــآت التجاريــة إلــى المدينــة والتــي تــؤدي بدورها إلى إيجــاد فرص عمل جديدة 
داخــل المدينــة، ومــن ثــم حــث الطلــب على المنتجــات العقارية والخدمات.

3.  توفيــر العديــد مــن المنتجــات الســكنية التــي تتــالءم مــع كافــة شــرائح المجتمــع وفئــات الدخــل المختلفــة - بما في ذلك ذوي الدخل المتوســط 
والمحــدود - وذلــك عــن طريــق التطويــر المباشــر مــن قبــل الشــركة أو التطويــر من خالل مســتثمرين عقاريين.

4.  تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة االقتصادية بشكل يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة في المملكة، بهدف زيادة االيرادات 
واألرباح التشغيلية المكررة، وزيادة عدد الزوار للمدينة االقتصادية مما سيساهم في رفع الطلب على المنتجات السكنية المختلفة.

5.  احتضــان وتنظيــم الفعاليــات الدوليــة والمحليــة، بمــا فــي ذلــك الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة الحكوميــة ومنتديات القطاع 
الخــاص، ممــا يثــري الحــراك الثقافــي والمجتمعــي فــي المدينــة وينمــي من حجــم الطلب على منتجاتهــا المختلفة.

6.  احتضــان واســتقطاب رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وحثهــا علــى النمــو، ممــا يســرع من عجلــة النمو االقتصادي في 
المدينــة، ويزيــد مــن عــدد قاطنيهــا وزوارها ويرفع من مســتوى خدماتها.

7.  تطويــر الخطــط واالســتراتيجيات المختلفــة للتوســع فــي قطاعــي التعليــم والصحــة واســتقطاب المؤسســات المختصة لالســتثمار فيها.

8.  تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموقــع الجغرافــي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ووقوعهــا مــا بين مكة المكرمــة والمدينة المنورة، 
والمرتبطــة بينهــم عبــر قطــار الحرميــن، بجانــب الموقــع المطل علــى البحر األحمر. 

9.  تنويــع قاعــدة المنتجــات العقاريــة التــي تقدمهــا الشــركة عــن طريــق طــرح األراضــي الصناعية والســكنية للبيع والتأجير بشــكل محدد بهدف 
تســريع عجلــة التطويــر فــي المدينــة وتوفيــر كميــة إضافيــة من الســيولة النقدية الالزمــة لتطوير المدينة.

10.  المضــي قدمــًا فــي الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع القطاعيــن الخــاص والحكومي في بعض المشــاريع العمالقــة الضرورية لدعم 
وتســريع بنــاء وتطويــر المدينة االقتصادية.

11.  مراعــاة الطــرق المثلــى إلدارة وتشــغيل المدينــة االقتصاديــة وتقديــم الخدمــات للمســتثمرين والقاطنين بأســعار مالئمة. 
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

أهــم اإلنجــازات خالل عام 2017م تتمة

ونتيجــة الســتمرارنا فــي هــذه االســتراتيجية واصلنــا العمــل فــي دفــع عجلــة التطويــر فــي المدينة االقتصاديــة التي تعتبر النطــاق الجغرافي الوحيد 
لنشــاطات الشــركة، وباتــت اآلن نابضــة بمينــاء عالمــي يعمــل علــى مــدار الســاعة، وأصبــح أســرع مينــاء من حيــث النمو في العالــم وبمصانع عالمية 

فــي مجــاالت متعــددة، ســاهمت فــي وضــع مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة كأحــد أهم مراكز الشــحن والخدمات اللوجســتية في العالم.

بجانــب مشــاريع ســكنية تخــدم جميــع فئــات المجتمــع، ومشــاريع مميــزة للتعليــم، ككليــة االميــر محمد بن ســلمان إلدارة األعمــال، وبنية تحتية 
متكاملــة وخدمــات ضيافــة وترفيــه مميــزة تخدم الســاكنين والزائرين. 

وقد قامت الشــركة خالل العام باالســتمرار في تســليم الوحدات الســكنية التي تم االنتهاء منها في مخططات الواحة والشــروق والمروج 
وابــراج المارينــا والشــاطئ فــي البيلســان باإلضافــة إلــى األراضــي الســكنية فــي مخططــات التالة والشــاطئ، كما وقعــت عقود خاصة بأراض 

صناعيــة مــع العديــد مــن الشــركات الرائــدة في الصناعة والخدمات اللوجســتية. 

واســتضافت العديــد مــن االحتفــاالت والمناســبات الترفيهيــة بالتعاون مــع هيئة الترفيه.

قــرارات وتطورات أخرى

شــهد العام 2017 عدًدا من القرارات المهمة في مســار الشــركة وكانت على النحو التالي:

قــرارات الجمعية العامة

الجمعيــة العامــة غير العادية الخامســة
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخامســة لهــا فــي يـــــوم األثنين 27 رجب 1438هـــ الموافق 24 أبريل 2017م 

وتــم مــن خاللهــا الموافقة علــى القرارات التالية: 

1.  الموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي في 31 ديســمبر 2016م.

2.  الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة عــن العــام المالــي المنتهي في 31 ديســمبر 2016م.

3.  الموافقــة علــى تقريــر مراقــب الحســابات عــن العــام المالــي المنتهي في 31 ديســمبر 2016م.

4.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي تجديــد عقــد إيجــار مكاتــب فــي منطقة الوادي الصناعي مع شــركة تطوير 
الموانــئ التــي يشــغل فيهــا كل مــن عضــو مجلــس إدارة المجموعــة معالــي المهنــدس خالــد الملحــم والرئيس التنفيــذي والعضو المنتدب 

ســعادة األســتاذ فهــد الرشــيد ونائــب الرئيــس التنفيــذي األســتاذ أحمــد لنجــاوي عضويــة مجلــس اإلدارة، بقيمة 850 ريال للمتــر، والترخيص به 
لعام قادم، علمًا بأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغ 2,106,320 )مليونان ومائة وســتة آالف وثالث مائة وعشــرون( ريال ســعودي 

الــذي يشــمل اإليجــار وفواتيــر الخدمــات و المرافــق ومبلــغ التأميــن المســترد عن كل اإليجارات.

5.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار تطويــري لمدة 25 ســنة بدأت من ســبتمبر 2014م ألرض 
صناعيــة بمنطقــة الــوادي الصناعــي مســاحتها 106.100 متــر مربــع مــع مجموعــة دلــة التجاريــة والتي يديرها ســعادة األســتاذ عبد الله صالح 

كامــل نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمــة المعامالت للعام الســابق بلغــت 1,167,100 )مليون ومائة 
وســبعة وســتون ألف ومائة( ريال ســعودي تشــمل اإليجار وفواتير الخدمات. 

6.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار لمــدة 20 ســنة بــدأت من يناير 2012م ألرض صناعية لشــركة 
الخطوط الســعودية للتموين، والتي يشــغل فيها كل من األســتاذ فهد بن عبدالمحســن الرشــيد و األســتاذ عبدالله بن جميل طيبة عضوية 

مجلــس إدارة، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمــة المعامــالت للعــام الســابق بلغت 1.047.603 )مليون و ســبعة وأربعون ألف وســت 
مائــة و ثالثــة( ريــال ســعودي كرســوم إيجار وخدمات وفواتيــر منتفعات.

7.  الموافقة على المعامالت التجارية والعقود المتمثلة في االستمرار بعقد إيجار لمدة 20 سنة بدأت من سبتمبر 2013م ألرض صناعية لشركة 
زيوت بترومين، والتي يشغل فيها االستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضوية مجلس اإلدارة، والترخيص به لعام قادم، علمًا بأن قيمة 
المعامالت للعام السابق بلغت مبلغ 1.351.777 )مليون وثالثمائة وواحد وخمسون ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون( ريال سعودي 

كرسوم إيجار وخدمات. العقد تم توقيعه قبل سنتين مع شركة البحر األحمر وتم تحويله خالل عام 2016م لشركة زيوت بترومين.
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8.  الموافقة على المعامالت التجارية والعقود المتمثلة في االستمرار بعقد إيجار لمدة 15 سنة بدأت من سبتمبر 2014م ألرض صناعية 
لشركة نمارق، والتي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة االستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة 80% والترخيص به لعام قادم، علمًا بأن قيمة 

المعامالت للعام السابق بلغت 1,374,000 )مليون وثالث مائة وأربعة وسبعون ألف( ريال سعودي كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.

9.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد بيــع أرض صناعيــة فــي عام 2012م لشــركة ســقالة للتجارة، شــركة مملوكة 
من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار األســتاذ محمد يوســف ناغي، بمبلغ 25,000,000 )خمســة وعشــرون مليون( ريال ســعودي، 

والترخيــص للعــام القــادم علــى تقديــم الخدمــات، علمــًا بــأن قيمــة المعامــالت للعــام الســابق بلغت 31,250 )واحــد وثالثون ألف ومائتان و 
خمســون( ريال ســعودي كرســوم خدمات.

10.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد بيــع أرض صناعيــة فــي عــام 2012م لمســتودع ســقالة لألدوية - فرع من 
شــركة ســقالة للتجارة المملوكة من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية األســتاذ محمد يوســف ناغي، بمبلغ 

14,605,000 )أربعــة عشــر مليــون وســتمائة وخمســة آالف( ريــال ســعودي، والترخيــص للعــام المقبــل علــى تقديم الخدمــات، علمًا بأن قيمة 
المعامالت للعام الســابق بلغت 2,161,850 )مليونان ومائة وواحد وســتون ألف وثمانمائة وخمســون( ريال ســعودي مقابل رســوم توصيل 

خدمات حســب العقد.

11.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إيجــار لمــدة 20 ســنة بــدأت من فبراير 2016م ألرض صناعية لشــركة ســقالة 
فارما لألدوية - فرع من شــركة ســقالة للتجارة المملوكة من شــقيق عضو مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية األســتاذ محمد 

يوســف ناغــي، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمــة المعامــالت للعام الســابق بلغت 464,769 )أربعمائة وأربعة وســتون ألف وســبعمائة 
وتســعة وســتون( ريال ســعودي تشــمل اإليجار ورســوم الخدمات. 

12.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة المتمثلــة فــي تعديــل بقيمــة 350,497 )ثــالث مائة وخمســون ألف وأربعمائة وســبعة وتســعون( ريال 
ســعودي على عقد خدمات انشــائية وكهربائية مع شــركة ناغي لألعمال البحرية التي يشــغل االســتاذ محمد يوســف ناغي عضوية مجلس 

إدارتهــا، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمــة المعامــالت للعــام الســابق بلغت 2,094,772 )مليونان وأربعة وتســعون ألف وســبعمائة 
واثنان وســبعون( ريال ســعودي مقابل تنفيذ أعمال حســب العقد. 

13.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد خدمــات إنشــائية وكهربائيــة بــدأت في نوفمبر 2015م والتعديــل على العقد 
في ســبتمبر 2016م مع شــركة ناغي لألعمال البحرية التي يشــغل االســتاذ محمد يوســف ناغي عضوية مجلس إدارتها، بحيث أصبحت كامل 

قيمة العقد 975,960 )تســعمائة وخمســة وســبعون ألف و تســعمائة وســتون( ريال ســعودي والترخيص به لعام قادم. 

14.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد تنفيــذ أعمــال بنيــة تحتيــة داخــل مخطط المــروج )GC5( ابتداء من أكتوبر 
2016م بمبلــغ 32,500,000 )اثنــان و ثالثــون مليــون وخمســمائة ألــف( ريــال ســعودي مــع تعديــل علــى العقــد بقيمة 2,597,125 )مليونان 

وخمســمائة وســبعة وتســعون ألف ومائة وخمســة و عشــرون( ريال ســعودي، مع الشــركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها 
عضــو مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة 80%، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علما بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت 

3,250,000 )ثالثة ماليين ومائتان وخمســون ألف( ريال ســعودي مقابل دفعة مقدمة حســب شــروط العقد.

15.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد تنفيــذ أعمــال بنيــة تحتيــة داخــل مخطط المــروج )TH3( ابتداء من يناير 2017م 
بمبلــغ 18,800,000 )ثمانيــة عشــر مليــون وثمــان مائــة ألــف( ريــال ســعودي مــع الشــركة العربيــة لقطــع الغيار والصيانة، التي يملــك فيها عضو 

مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة 80%، والترخيــص به لعام قادم.

16.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي ترخيــص مســبق للعــام القــادم لشــراء مواد خام من شــركة تطويــر الموانئ التي 
يشــغل فيهــا كل مــن عضــو مجلــس إدارة المجموعــة معالــي المهنــدس خالــد الملحــم والرئيــس التنفيذي والعضو المنتدب ســعادة األســتاذ 
فهد الرشــيد و نائب الرئيس التنفيذي االســتاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس اإلدارة، بســعر عشــرة رياالت للمتر المكعب. تســتخدم هذه 

المــواد فــي أعمــال القطــع والــردم فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ومتطلبات تصريف االمطار والســيول، وتتوقع الشــركة أن تشــتري 
مــا يســاوي 10 مليــون متــر مكعــب مــن هذه المواد خــالل العامين القادمين.

17.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد خدمات استشــارية حســب الطلب بين الشــركة وشــركة تيرنر لالستشــارات 
الهندســية، التــي تملــك شــركة إعمــار العقاريــة التــي يــرأس مجلــس إدارتهــا ســعادة األســتاذ محمــد العبار حصة كبيــرة ، والترخيص به لعام 

قادم، علمًا بأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت 27,717,198 )ســبعة وعشــرون مليون وســبعمائة وســبعة عشــر ألف ومائة وثمانية 
وتســعون( ريال ســعودي مقابل فواتير خدمات عن الســنوات الســابقة. 
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18.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي توريــد شاشــات تلفزيونيــة من شــركة يوســف ناغي المتحدة التــي يملك فيها 
عضــو مجلــس اإلدارة االســتاذ محمــد بــن يوســف ناغــي حصــة 20%، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمًا بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت 

114,483 )مائة وأربعة عشــر ألف وأربعمائة وثالثة وثمانون( ريال ســعودي مقابل توريد شاشــات تلفزيونية باألســعار التجارية الســائدة.

19.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار بــدون مقابــل لمحــل تجاري بمســاحة 925 متر مربع لمدة 
5 ســنوات بــدأت مــن فبرايــر 2013م لبنــك ســاب، والــذي يشــغل عضــو مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينة االقتصادية معالــي المهندس خالد 
بــن عبداللــه الملحــم عضويــة مجلــس إدارتــه، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمــة المعامالت للعام الســابق بلغت 391,580 )ثالث مائة 

وواحد وتســعون ألف وخمســمائة وثمانون( ريال ســعودي عبارة عن رســوم خدمات. 

20.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي االســتمرار بعقــد إيجــار لمحــل تجــاري بمســاحة 146 متر مربع بمبنى الســاحل )1( 
لمــدة 5 ســنوات بــدأت مــن أبريــل 2013م لشــركة لينــا لألغذيــة الخفيفــة والتــي يمتلــك حصــة 80% فيهــا أقربــاء من الدرجة األولــى لعضو مجلس 

اإلدارة معالــي المهنــدس خالــد بــن عبداللــه الملحــم، والترخيــص بــه لعــام قــادم، علمــًا بــأن قيمة المعامالت للعام الســابق بلغت 99,000 
)تســعة وتســعون ألف( ريال ســعودي بدل رســوم إيجار وخدمات. 

21.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إدارة وخدمــات لمــدة 10 ســنوات بــدأت من يناير 2013م مع شــركة الخزامى 
لــإدارة التــي يشــغل االســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيهــا، والترخيــص بــه لعــام قادم، علمًا بأن قيمــة المعامالت للعام 

الســابق بلغت 2,145,996 )مليونان ومائة وخمســة وأربعون ألف وتســعمائة وســتة وتســعون( ريال ســعودي لقاء نســبة من العوائد كرســوم 
إدارية وتســويقية ونســبة من األرباح التشــغيلية كعوائد تحفيزية حســب شــروط العقد.

22.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي عقــد إدارة وخدمــات لمــدة 5 ســنوات بــدأت مــن نوفمبر 2016م عبر أحد الشــركات 
 The( لتشــغيل مبنى الشــقق الفندقية )التابعــة إلعمــار المدينــة االقتصاديــة )شــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصاديــة المحــدودة

Views( مــع شــركة الخزامــى لــإدارة التــي يشــغل األســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيها، والترخيص بــه لعام قادم، لقاء 
نســبة من العوائد كرســوم إدارية و تســويقية و نســبة من األرباح التشــغيلية كعوائد تحفيزية.

23.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي ترخيــص مســبق للعــام القــادم الســتمرار تقديــم خدمــات لشــركة حلوانــي إخــوان، 
التــي يشــغل االســتاذ عبــد الرحمــن الرويتــع عضويــة مجلــس اإلدارة فيهــا، والتــي ســبق وأن اشــترت أرض صناعيــة فــي العــام 2013م و قــد 
بلغــت قيمــة المعامــالت للعــام الســابق 37,145 )ســبعة وثالثــون ألــف ومائــة وخمســة وأربعــون( ريــال ســعودي عبــارة عــن رســوم خدمات 

حســب العقد.

24.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود المتمثلــة فــي اســتمرار بعقــد إيجــار مكاتــب تجارية لمدة 5 ســنوات بــدأت من نوفمبر 2014م 
مــع مؤسســة عــكاظ للصحافــة والنشــر التــي يــرأس مجلــس إدارتهــا األســتاذ عبــد اللــه صالح كامــل، والترخيص به لعام قــادم، علمًا بأن قيمة 

المعامالت للعام الســابق بلغت 426,600 )أربعمائة وســتة و عشــرون ألف وســتمائة( ريال ســعودي بدل إيجار و رســوم خدمات و مبلغ 
تأمين مســترد.

25.  الموافقــة علــى اختيــار مراقــب الحســابات إرنســت ويونــغ مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنة المراجعــة لمراجعة القوائم الماليــة للعام المالي 
2017م وتحديــد أتعابه.

26.  الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالي المنتهي في 31 ديســمبر 2016م.

27.  الموافقــة علــى تعديــل النظــام األســاس للشــركة وذلــك بمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات الجديد ونموذج رقم )4( الصــادر بالقرار الوزاري رقم 
)18379( وتاريــخ 1437/06/01هـ.

28.  الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة واعتمــاد تحديــث قواعــد اختيــار أعضائهــا وتحديــد مهامهــا، وضوابط عملها ومكافــآت أعضائها للدورة 
الحاليــة )2017م -2020م( علمــا بــأن المرشــحين هــم معالــي المهنــدس خالــد الملحــم )عضــو مجلــس إدارة مســتقل(، الدكتــور فيصل المبارك 

)عضو مجلس إدارة مســتقل(، األســتاذ عالء الجابري )عضو خارجي ذو خبرة بالشــؤون المالية و المحاســبية(.

29.  الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 3,462,466 )ثالثــة مالييــن و أربعمائــة واثنيــن وســتين ألــف و أربعمائة وســتة وســتين( ريال ســعودي كمكافآت 
وتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم وإدارتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة للفتــرة مــن 1 ينايــر 2016م وحتى 31 ديســمبر 2016م.

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية 
الســعودية )تــداول( وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة 5 ايام قبل موعــد الجمعية.
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الجمعيــة العامــة العادية الثالثة عشــر
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة عشــر لهــا فــي يـــــوم األثنيــن 5 محرم 1439هـ الموافق 25 ســبتمبر 2017م 

وتــم مــن خاللهــا الموافقة علــى القرار التالي:

انتخــاب الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــا لطريقــة التصويــت التراكمــي مــن بيــن المتقدمين بترشــيح أنفســهم لعضويــة مجلس اإلدارة حيث 
أقــرت الجمعيــة العامــة اختيــار الســادة التاليــة أســمائهم لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الجديــدة التي تبدأ فــي 2017/09/26م، وتنتهي في 

2020/09/25م، لمــدة 3 ســنوات ميالديــة، وهــم علــى النحو التالي:
رئيــس مجلس اإلدارة معالــي األســتاذ محمــد بــن علــي العبــار    •

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ عبد الله بن صالح كامل    •
عضــو مجلس اإلدارة معالــي المهنــدس خالــد بــن عبداللــه الملحــم   •
عضــو مجلس اإلدارة المهنــدس عبدالرحمــن إبراهيــم الرويتــع    •
عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ احمد جمال جاوه     •

العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي األســتاذ فهد بن عبد المحســن الرشــيد    •
عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ عبداللــه جميــل طيبــة     •
عضــو مجلس اإلدارة معالي األســتاذ ســعود صالح الصالح    •
عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ جمال بن ماجد بن ثنيه    •

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية 
الســعودية )تــداول( وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة 5 أيام قبل موعــد الجمعية.

الجمعيــة العامــة العادية الرابعة عشــر
عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة عشــر لهــا فــي يــوم الخميــس 3 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 21 ديســمبر 

2017م، وتــم مــن خاللهــا الموافقــة علــى القرارات التالية:

1.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود التــي ســتتم مــع شــركة رووف )Rove( المتمثلــة فــي توقيــع عقد إدارة وخدمات لمدة 20 ســنة 
وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة إعمــار العقاريــة والتــي يــرأس مجلــس إدارتها ســعادة األســتاذ محمد العبــار رئيس مجلس اإلدارة في 

الشــركة، باإلضافة لعضوية ســعادة األســتاذ أحمد جمال جاوه وســعادة األســتاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشــركتين، والترخيص به 
لعام قادم، لتشــغيل فندق في مدينة الملك عبد الله االقتصادية، لقاء نســبة 1.75% من العوائد كرســوم إدارية وتســويقية ونســبة تتراوح 

مــا بيــن )0%-8%( مــن األربــاح التشــغيلية كعوائــد تحفيزيــة حســب شــروط العقــد، علمــًا بــأن االختيــار تم بعد اجتياز جميع إجــراءات المناقصة 
والتقييــم المعمــول به في الشــركة.

2.  الموافقــة علــى المعامــالت التجاريــة والعقــود التــي ســتتم مــع شــركة أمــالك العالميــة المتمثلــة في توقيــع عقد بيع وحدات ســكنية وتمليكها 
للمواطنيــن المؤهليــن مــن قبــل وزارة اإلســكان، والتــي يتــرأس مجلــس إدارتهــا ســعادة االســتاذ عبداللــه صالح كامل، نائــب رئيس مجلس إدارة 

شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة كمــا يشــغل ســعادة المهنــدس عبــد الرحمــن إبراهيــم الرويتــع عضوية مجلس إدارة الشــركتين، علمًا بأن 
شــركة أمــالك هــي أحــد المموليــن المعتمديــن من وزارة اإلســكان ضمــن ممولين آخرين.

3.  الموافقــة علــى تحديــث الئحــة عمــل لجنة المكافآت والترشــيحات.

4.  الموافقــة علــى سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة وكبــار التنفيذيين.

5.  الموافقــة علــى تحديــث سياســات وإجــراءات معاييــر العضويــة في مجلس اإلدارة.

6.  الموافقــة علــى تعييــن معالــي االســتاذ ســعود بــن صالــح الصالــح )مســتقل( عضــوًا فــي لجنة المراجعــة ابتداء من تاريخ الجمعيــة وحتى انتهاء 
فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 23 أبريــل 2020م، وذلــك بــدال مــن عضــو اللجنــة المســتقيل معالــي المهندس خالد بــن عبدالله الملحم.

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية 
الســعودية )تــداول( وفتحــت بــاب التصويــت للمســاهمين لمــدة 5 ايام قبل موعــد الجمعية.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

التوقعات المســتقبلية

تأتــي المرحلــة القادمــة كمرحلــة توســع وحصــد للثمــار، وتقــوم الشــركة بوضــع خطــط جديــدة ترتكز على التوســع في القطاعــات التي أولت خطط 
التنميــة الوطنيــة أولويــه لهــا وتتماشــى مــع رؤيــة 2030، واصبــح للشــركة خبــرة فيهــا مثــل الميناء والخدمات اللوجســتية واألراضي والخدمات 

الصناعيــة والمشــاريع الســكنية، وتطويــر قطاعــات جديــدة تعكــف الدولــة علــى اشــراك القطــاع الخاص فيها بشــكل أكبر وتســهيل التمويل لها 
مثــل )الســياحة، الصحــة، التعليــم، إدارة المــدن( والنظــر فــي قطاعــات أخــرى تســتفيد مــن الحركــة االقتصادية داخــل المدينة )إدارة المباني، 

التمويــن، األمن وغيرها(.

نتائج الشــركة المالية لعام 2017م

قوائم الدخل الســنوية للســنوات من 2013م إلى 2017م أ. 

2013
ألف ريـــال سعودي

2014
ألف ريـــال سعودي

2015
ألف ريـــال سعودي

2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

833.4521.064.3421.022.9572.267.7711.437,976اإليرادات
)615.622()1.093.607()456.184()336.626()128.786(تكلفــة اإليرادات

704.666727.716566.7731.174.164822.354إجمالــي الربح 
)529.691()598.266()332,664()301.660()422.765(مصاريــف تســويق، عمومية وإدارية 

 عمولــة محققــة مــن ودائــع بنكية وإيداعات 
37.14413.87321.86818,15015.953على أســاس مرابحة

)54.074()48.784()46.417()54.951()83.066(أعبــاء تمويل، بالصافي
68.43920.444120,326198.769102.858إيرادات أخرى

)138.038()20.000()28.584()26.600()31.112(الزكاة الشــرعية
273.306378.822301.302722.050250.824صافــي الربــح قبــل حقــوق الملكية غير المســيطرة

)28.103()3.076(---خســارة الدخل الشــامل اآلخر
273.3378.8301.3719.0222.7مجموع الدخل الشــامل للســنة

)9.799()2.367(8561.415)247(حصة غير المســيطرة 
273.059379.678302.717716.607212.922حملة األســهم في الشــركة األم 

0.320.450.360.850.28الربح للسهم )ريــــال(

عــام 2016و 2017 تــم احتســابهما وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدولية.

والجديــر بالذكــر انــه أعتبــارا مــن 1 ينايــر 2017 قامــت الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة . وبنــاء عليــه، تم إجراء بعــض التغييرات/
التصنيفــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة وفتــرات المقارنــة وفقا للسياســات المحاســبية المتبعة والمتماشــية مــع المعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمصــادق عليهــا فــي المملكــة العربية الســعودية مع غيرها مــن المعايير 
والتصريحــات الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.

ويعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017مقارنــة بالعام 2016 إلى مايلي:

التغييــر فــي تقديــر تكلفــة البنيــة التحنيــة لألراضــي الصناعيــة و المشــاريع الســكنية ممــا ادى إلــى الزيــادة فــي اجمالي الربــح لفترة المقارنة   .1
الزيادة في مصروف االســتهالك بســبب زيادة رســملة أصول البنية التحتية  .2

الزيــادة فــي الفوائــد الماليــة بســبب الزيــادة في حجم القروض   .3
4.  التعويضــات المســتلمة بنــاء علــى قــرار المحكمــة خــالل الســنة الســابقة فيمــا يتعلــق بإلغــاء »عقــد تطويــر اإليجار« من قبــل العميل، مما أدى 

إلــى زيــادة صافــي الربح في تلك الســنة
انخفــاض مصاريــف البيــع والتســويق و المصاريــف العموميــة بالمقارنــة بســنة 2016 بســبب تقنيــن اســتراتيجيات اإلنفاق  .5

الزيادة في حصة الدخل من المشــاريع المشــتركة خالل الســنة الحالية مقارنة بالســنة الســابقة  .6
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الميزانيــة العموميــة المرحليــة كمــا في 31 ديســمبر للســنوات من 2013م إلى 2017م ب. 

 2013
ألف ريـــال سعودي

 2014
ألف ريـــال سعودي

2015
ألف ريـــال سعودي

 2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

4.443.3584.382.6784.848.1194.326.6014.608.790الموجــودات المتداولة
9.903.09311.823.45413.189.54112.242.88812.686.851الموجــودات غير المتداولة

14.346.45116.206.13218.037.66016.569.48917.295.641إجمالي الموجودات
685.6651.636.953889.9621.164.3691.797.052المطلوبــات المتداولة

5.824.2206.353.7868.631.0037.620.7217.491.469المطلوبــات غيــر المتداولة
7.836.5668.215.3938.516.6957.784.3998.007.120إجمالــي حقــوق الملكية

14.346.45116.206.13218.037.66016.569.48917.295.641إجمالــي المطلوبــات وحقوق الملكية

عــام 2016و 2017 تــم احتســابهما وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدولية.

النتائج التشــغيلية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017م بالمقارنة مع عام 2016م ج. 

 2017
ألف ريـــال سعودي

2016
ألف ريـــال سعودي

التغييرات 
ألف ريـــال سعودي

نسبة 
التغيير%

)36.6(% )829.795(1.437.9762.267.771اإليرادات
)43.7(% )477,985()1.093.607()615.622(تكلفــة اإليرادات

)30(%)351.810(822.3541.174.164إجمالي الربح من التشــغيل
)11.5(%)68.575()598.266()529.691(مصروفــات االعمال الرئيســية
)49(%)283.235(292.663575.898الربــح من العمليات الرئيســية

قائمة المدفوعات النظامية المســتحقة لفترة االثني عشــر شــهرًا المنتهية في 31 ديســمبر2017م بالمقارنة مع عام 2016م د. 

 2016
ألف ريـــال سعودي

2017
ألف ريـــال سعودي

20,9446.345الزكاة
13,1495,669التأمينــات االجتماعية

1,483905الرســوم الحكومية )التأشــيرات والخروج والعودة ورخص العمل(
7,5007,500رســوم هيئــة المدن االقتصادية

4,7561,763رســوم حكوميــة لهيئــة المــدن االقتصادية تشــمل التصاريح

سياســة توزيع األرباح

توزع أرباح الشــركة الصافية الســنوية على الوجه اآلتي:

1.  يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيب متى بلغ 
االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفوع.

2.  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطي اتفاقي 
وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينة.

3.  للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيع أربــاح ثابتة قدر اإلمكان 
علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة 

مــا يكــون قائما من هذه المؤسســات.

4.  للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع.

5.  يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن )10%( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هذه المكافأة متناســًبا مع 
عــدد الجلســات التــي يحضرها العضو.

41



تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

سياســة توزيع األرباح تتمة

6.  يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية على مســاهميها بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي بعد اســتيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية في 
هذا الشأن.

وتجدر اإلشــارة إلي أن الشــركة تتوقع توزيع أرباح خالل الســنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشــركة وضع حجر األســاس للمدينة وأصبحت 
عجلــة االيــرادات واألرباح أكثر وضوحًا.

القروض

وصلــت المديونيــة االجماليــة للقــروض عــن الشــركة، وال توجــد قــروض علــى الشــركات التابعــة عــن الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017م مبلغ 
8.000.000 ألــف ريــال ســعودي )ثمانيــة مليــار ريــال ســعودي(، حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع االتفاقيــات التمويلية أدناه كما في تاريــخ الميزانية:

أ(  خــالل الســنة 2011م، اســتلمت الشــركة األم قرضــًا بمبلــغ 5.000 مليــون ريــال ســعودي مــن وزارة الماليــة لتطويــر مدينــة الملك عبد الله 
االقتصاديــة. القــرض مضمــون مقابــل رهــن 24.7 مليــون متــرًا مربعــًا مــن أراضــي فضــاء ويترتب على القرض عمولة ســنوية حســب المعدالت 

التجارية وكان مســتحق الســداد أصاًل لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشــركة مهلة مدتها ثالث ســنوات على أن يتم الســداد بعد ذلك 
على ســبعة أقســاط ســنوية اعتبارًا من 1 يونيو 2015م. ولكن وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد، 

أعــادت وزارة الماليــة خــالل ســبتمبر 2015م جدولــة القــرض بتمديــد فتــرة اإلمهــال إلــى خمــس ســنوات إضافية. وبالتالي فإن المبلغ األساســي 
للقرض مســتحق الســداد اآلن على ســبعة أقســاط ســنوية ابتداًء من يونيو 2020م مع عمولة مســتحقة ُتدفع ســنويًا. 

 ب(  خالل الســنة 2014م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 2.000 مليون ريال ســعودي. يترتب على 
تســهيالت المرابحــة للتمويــل عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة. بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض طويــل األجــل كما في 31 ديســمبر 2017م مبلغ 
1.500 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 1.500 مليون ريال ســعودي(. وفقًا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض على ثمانية 

 أقســاط نصف ســنوية اعتبارًا من 30 يونيو 2018م وحتى 31 ديســمبر 2021م. تم تصنيف القســط المســتحق خالل 12 شــهرًا - بمبلغ 
550 مليــون ريــال ســعودي - كالتــزام متــداول. القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكًا لمدينــة الملك عبد اللــه االقتصادية، بقيمة 

3.002 مليون ريال ســعودي، تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي.

ج(  خالل الســنة 2015م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 1.000 مليون ريال ســعودي ويترتب عليها 
عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة. بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض طويــل االجــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م مبلغ 500 مليون ريال ســعودي )31 
ديســمبر 2016م: ال شــيء(. وفقًا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض على ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارًا من 20 أكتوبر 2019م 
وحتــى 20 أبريــل 2023م. القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكًا لمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصادية، بإجمالي القيمــة المطلوبة 

بمبلــغ 1.500 مليــون ريــال ســعودي منهــا نســبة 56% تــم اســتكماله فعليــًا والجــزء المتبقــي قيــد اإلجــراء. القــرض مضمون أيضًا بســند ألمر بمبلغ 
1.200 مليون ريال ســعودي.

د(  خــالل الســنتين 2014م و2015م، قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيتــي تســهيالت مــع بنــك تجــاري بمبلــغ 1.000 مليون ريال ســعودي لــكل اتفاقية 
ويترتــب عليهــا عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة الســائدة. وبلــغ الرصيــد القائــم للقــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م مبلغ 1.000 مليون ريال 

ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 1.000 مليون ريال ســعودي(. وفقًا لبنود االتفاقيتين، فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي 8 ســنوات من 
البدايــة حتــى النهايــة مــع فتــرة إمهــال 3 ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ االتفاقيتيــن. وبغــرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة، فقد تم ترتيب تســهيل 

إضافــي مــن قبــل البنــك بمبلــغ 250 مليــون ريــال ســعودي مرتبــط بــكل اتفاقيــة من االتفاقيتين للســماح بالتدوير )الســداد والســحب( بحيث 
يكون أصل القرض متاحًا للشــركة خالل فترة الثالث ســنوات األولى من القرض. تم تصنيف القســط المســتحق خالل 12 شــهرًا - بمبلغ 100 

مليــون ريــال ســعودي - كالتــزام متــداول. إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جــزء مــن أراض فضــاء ملــكًا لمدينة الملك عبــد الله االقتصادية 
بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلــغ 3.000 مليــون ريــال ســعودي منهــا 50% تــم اســتكماله فعليــًا والجــزء المتبقــي قيد التنفيذ. وتســهيالت 

القــرض ايضــًا مضمونــة بســند ألمــر بمبلــغ 1.250 مليــون ريال ســعودي لكل منها.

وقــد بلــغ مبلــغ العمولــة المدفوعــة عــن القــروض خــالل العام 2017م 54 مليون ريال ســعودي.
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مجلس اإلدارة

تكويــن مجلس اإلدارة 

حسب المادة )17( من النظام االساسي للشركة، فإن عدد أعضاء مجلس اإلدارة 9 أعضاء، وهو ما يتوافق مع الفقرة )1( من المادة )68( من نظام الشركات 
الصادر من وزارة التجارة واالستثمار، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 2017/9/26م، وتستمر لمدة ثالث سنوات ميالدية.

وهم أعضاء غير تنفيذين أو مستقلين )ماعدا منصب العضو المنتدب فهو منصب تنفيذي(، وفيما يلي أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقًا لمعايير 
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وكذلك الشركات المساهمة التي اليزالون يتولون عضويتها.

عضــو مجلس اإلدارة
مستقل/تنفيذي/ 

المؤهــل العلميغير تنفيذي
 الشــركات الســعودية والخارجية المســاهمة األخرى التي يشــارك 

في مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيها

األســتاذ/ محمد العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، إدارة ماليــة )جامعة غيــر تنفيذي
ســياتل( - دكتــوراه فخريــة، العلوم 

اإلنســانية )جامعة ســياتل(

رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة إعمــار العقاريــة و إعمــار مولز - إعمار الشــرق 
األوســط - عضــو مجلــس فــي بنــك دبــي الوطنــي - رئيس مجلس شــركة دبي 
للكابــالت – رئيــس مجلــس إدارة شــركة أمــالك للتمويــل - نائــب رئيس مجلس 

إدارة مركــز دبــي التجــاري العالمــي - نائــب رئيــس مجلس إدارة شــركة دبي 
لأللمونيوم - رئيس مجلس ومؤســس ســوق دبي المالي.

األســتاذ/ عبد الله كامل
نائــب رئيس مجلس 

اإلدارة

بكالوريــوس، اقتصــاد )جامعة غيــر تنفيذي
كاليفورنيا(

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاوالت 
– شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري* - شركة أم القرى للتنمية واالعمار* - 

شركة درة الرياض للتطوير العقاري )مدير( - الشركة الوطنية للتطوير العقاري )مدير( 
– شركة صناع األغذية )مدير( – شركة النهج الحديثة )مدير( – شركة كوامل للتجارة 

والمقاوالت )مدير( - شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت )مدير( – شركة 
مكاسب الدولية )مدير( – شركة صكوك اإلقليمية لالستثمار )مدير( - شركة بيت 
التوفيق للتنمية )مدير( - شركة دلة البركة القابضة )مدير( - شركة الخواتم للتجارة 

والمقاوالت )مدير( - شركة التالل اإلقليمية لالستثمار )مدير( - شركة المواجد 
العالمية للتنمية والتطوير العقاري )مدير( - شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير 

العقاري )مدير( – شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري )مدير(.

 معالــي المهندس/ 
خالــد الملحم

عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، هندســة كهربائيــة )جامعة مستقل
إيفانســفيل( – بكالوريــوس، إدارة 

هندســة )جامعة إيفانســفيل(

شــركة عســير للتجارة و الســياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال 
المقاوالت - البنك الســعودي البريطاني )ســاب( - مدينة المعرفة - شــركة 

إســمنت الرياض* - شــركة تطوير الموانئ* - المدير العام للخطوط الســعودية 
)ســابقًا( - رئيس شــركة االتصاالت الســعودية )ســابقًا(

المهنــدس/ عبد الرحمن 
الرويتع

عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، هندســة صناعية )جامعة غيــر تنفيذي
جنوب كاليفورنيا( – ماجســتير، هندســة 

صناعيــة )جامعــة جنــوب كاليفورنيا(

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
- شركة حلواني اخوان – شركة األبحاث والتسويق - شركة جدوى لالستثمار* 
- شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري* - شركة صناعات العيسى* - شركة 

والية لالستثمار*

األســتاذ/ أحمد جاوه
عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، إدارة أعمــال )جامعة ســان غيــر تنفيذي
فرانسيســكو( – ماجســتير، إدارة أعمال 

)جامعة ســان فرانسيســكو(

مجموعــة إعمــار العقاريــة – شــركة بتــرول رأس الخيمــة – مصرف الســالم

األســتاذ/ محمد ناغي**
عضــو مجلس اإلدارة

ال توجدغيــر تنفيذي

األســتاذ/ فهد الرشيد
عضــو مجلس اإلدارة 

المنتدب

بكالوريــوس، إدارة أعمــال )جامعة تنفيذي
واشــنطن( – ماجســتير، إدارة أعمال 

)جامعة ســتانفورد(

شــركة تموين الخطوط الســعودية - شــركة تطوير الموانئ* - شــركة زيوت 
بتروميــن* - شــركة إعمــار المعارف*

الدكتور/فيصل 
المبارك**

بكالوريــوس، هندســة معمارية )جامعة مستقل
الملك ســعود( – ماجســتير، تخطيط 

عمرانــي )جامعــة جنــوب كاليفورنيا( – 
دكتــوراه، تصميم )جامعة واشــنطن(

شــركة إعمار المعارف*

المهندس/ عبدالله طيبه
عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، هندســة كهربائيــة )جامعة مستقل
الملــك فهــد للبترول والمعادن(

شــركة تموين الخطوط الســعودية - شــركة صناعات العيســى*

 معالي األســتاذ/ 
ســعود الصالح***

عضــو مجلس اإلدارة

 بكالوريــوس، إدارة اعمــال )جامعة مستقل
 بورتالنــد( – ماجســتير، اقتصاد 

)جامعــة روايلند(

شــركة معاد العالمية لإنشــاء والتطوير* - مجموعة البركة المالية – شــركة 
الخليــج للمجمعــات الســكنية*- رئيــس مجلــس أمنــاء منتــدى الرياض االقتصادي 

- أميــن عــام المجلــس االقتصــادي األعلــى برتبة وزير

األستاذ/ جمال بن ثنية***
عضــو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس، إدارة عامــة )جامعة غيــر تنفيذي
االمارات(

مجموعــة إعمــار العقارية 

شــركات غير مدرجة في ســوق األســهم الســعودية.  * 
عضــو غــادر المجلــس بنهايــة دورتــه الثالثة بتاريخ 2017/9/25م.  ** 

عضــو جديــد انضــم إلــى المجلــس في دورتــه الرابعة بتاريخ 2017/9/26م.  ***
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اجتماعــات مجلــس اإلدارة كما في 31 ديســمبر 2017م

عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات خــالل العــام المالــي 2017م علــى النحو التالي:

1438/06/15هـ
2017/03/13م

1438/07/28هـ
2017/04/24م

1439/01/05هــ
2017/09/25م

1439/03/23هــ
2017/12/11م

األســتاذ/ محمد العبار

xاألســتاذ/ عبد الله كامل

xxمعالــي المهنــدس/ خالد الملحم

xالمهندس/عبدالرحمــن الرويتع

xاألســتاذ/ أحمد جاوه

-xاألســتاذ/ محمد ناغي
األســتاذ/ فهد الرشيد

- xالدكتــور/ فيصل المبارك
المهنــدس/ عبداللــه طيبه

x---معالي األســتاذ/ ســعود الصالح

---األســتاذ/ جمال بن ثنية

  حضــر االجتمــاع        X  لــم يحضــر االجتمــاع        –  لــم يكــن عضــوًا فــي المجلــس

عقــدت الجمعيــة العامــة ثالثــة اجتماعــات خــالل العــام المالي 2017م علــى النحو التالي:

1438/07/28هـ
2017/04/24م
الجمعيــة غير 

العادية الـ5

1439/01/05هــ
2017/09/25م

الجمعيــة العادية 
الـ13

1439/04/03هــ
2017/12/21م

الجمعيــة العادية 
الـ14

xاألســتاذ/ محمد العبار

xxاألســتاذ/ عبد الله كامل

xxمعالــي المهنــدس/ خالد الملحم

xxالمهندس/عبدالرحمــن الرويتع

xxاألســتاذ/ أحمد جاوه

-xاألســتاذ/ محمد ناغي
األســتاذ/ فهد الرشيد

-xx الدكتــور/ فيصل المبارك
xالمهنــدس/ عبداللــه طيبه

x--معالي األســتاذ/ ســعود الصالح

x--األســتاذ/ جمال بن ثنية

  حضــر االجتمــاع        X  لــم يحضــر االجتمــاع        –  لــم يكــن عضــوًا فــي المجلــس
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لجــان مجلس اإلدارة

فــي إطــار حوكمــة الشــركة ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة اللجــان الرئيســية التاليــة: اللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة المراجعة، ولجنة الترشــيحات والمكافآت.

اللجنــة التنفيذية
تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة أعضــاء وتمنــح صالحيــات هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة الذي اوكل لها مســؤوليات متعددة منها: 

االشــراف على تنفيذ االســتراتيجية الشــاملة للشــركة، وضع الميزانيات الخاصة بالشــركة، مســؤولية مراقبة االداء العملي والمالي للشــركة ورفع 
التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة عــن االمــور المالية واالســتراتيجية ومــا يتصل بهما. 

وقــد تــم إعــادة تشــكيل هــذه اللجنــة فــي عام 2017م وتضم االعضاء التالية أســمائهم:

المنصباالسم

رئيسًاالمهنــدس/ عبــد الرحمن الرويتع
عضوًامعالــي المهنــدس/ خالد الملحم

عضوًااألســتاذ/ فهد الرشيد
عضوًاالمهنــدس/ عبداللــه طيبه

وقــد عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــالل العــام المالي 2017م، وكانت علــى النحو التالي:

1438/05/16هـ
2017/02/12م

1438/06/15هـ
2017/03/13م

1438/07/28هـ
2017/04/24م

1439/01/15هــ
2017/10/05م

المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

معالــي المهنــدس/ خالد الملحم

األســتاذ/ فهد الرشيد

المهنــدس/ عبداللــه طيبه

لجنــة المراجعة
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل علــى أاّل يزيــد عــدد أعضائهــا عــن خمســة، من المســاهمين أو غيرهم، مع ضرورة األخــذ بعين االعتبار 

الشــروط التالية:

أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل عل األقل.  •

أن ال يكــون بيــن أعضائهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن.  •

أن ال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة أحــد أعضــاء اللجنة.  •

يجــب أن يكــون رئيــس لجنــة المراجعة عضوًا مســتقاًل.  •

أن يكــون بيــن أعضائهــا عضــو مختص بالشــؤون المالية والمحاســبية.  •

•  ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــالل الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو الماليــة للشــركة، أو لــدى مراجــع حســابات الشــركة، أن 
يكــون عضــوًا فــي لجنة المراجعة.

•  يجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة كافية في مجال األعمال ومعرفة عميقة في السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة.

•  إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء اللجنــة، ألي ســبب مــن األســباب، يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن عضــو مؤقــت يحــل مكان العضو الســابق بحيث يكمل 
مــدة ســلفه، علــى أن ُيعــرض هــذا التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول اجتمــاع لهــا. يتــم تبليــغ الجهات المختصة بهذا التعيين حســب 

متطلبــات األنظمة الســائدة.
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وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. تشــمل 
مهــام اللجنــة بشــكٍل خاص ما يلي:

التقاريــر المالية
•  دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصية في شــأنها، لضمان نزاهتها 

وعدالتها وشــفافيتها.

•  إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنة ومفهومة 
وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونموذج عملها واســتراتيجيتها.

دراســة أي مســائل مهّمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر المالية.  •

البحث بدقة في أي مســائل يثيرها المدير المالي أو مســؤول االلتزام في الشــركة أو مراجع الحســابات.  •

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية المعتمــدة فــي المســائل الجوهريــة الواردة فــي التقارير المالية.  •

دراســة السياســات المحاســبية المتبعة في الشــركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس اإلدارة في شــأنها.  •

المراجعــة الداخلية
دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطر في الشــركة.  •

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظات الواردة فيها.  •

•  الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة ومراجعــة فعاليتهــا والتأكــد من امتثالهــا للمعايير الدولية 
للمراجعــة الداخليــة واألخالقيــات الحرفيــة والمهنيــة ذات الصلــة. علــى لجنــة المراجعــة أيضــًا التحقــق مــن توافر الموارد المالئمــة لتمكين إدارة 

المراجعــة الداخليــة مــن تأديــة المهــام المنوطــة بهــا بفعاليــة، وأن تقــوم بمراجعــة الميزانيــة المخصصــة لهــذه اإلدارة والموافقة عليها.

•  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيين/إعفــاء مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي وتحديــد مكافآتــه بالتشــاور مــع لجنة 
المكافآت والترشــيحات.

التحقــق مــن اســتقاللية إدارة المراجعــة الداخلية.  •

مراجع الحســابات
•  تقييــم مــدى مالءمــة شــركة المحاســبة كمراجــع للحســابات، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيينــه أو إعــادة تعيينــه للعــام المقبــل، وتحديد أتعابه 

بحســب مفاوضــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، أو إعفائــه مــن مهامه.

•  التحقــق مــن عــدم قيــام مراجــع الحســابات بخدمــات فنيــة أو إداريــة أو استشــارية أخــرى للشــركة تخــرج عن نطاق أعمــال المراجعة، وإبداء أراءها 
حيال ذلك.

•  مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، ودراســة تقريــره ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة والتحقــق مــن أجوبــة اإلدارة التنفيذيــة 
علــى هــذه المالحظــات ومتابعــة مــا اتِخــذ بشــأنها، والتحقــق مــن عــدم وجــود أيــة صعوبــات واجههــا مراجــع الحســابات مع إدارة الشــركة 

خــالل تأديــة مهامه.

دراســة أثــر أي تغييــر فــي المعاييــر الدوليــة للمحاســبة أو أيــة تغييــرات فــي األنظمــة على القوائم المالية للشــركة وسياســاتها المحاســبية.  •

االجتماع بشــكل دوري مع مراجع الحســابات واإلجابة عن استفســاراته وأســئلته.  •

•  التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مع األخذ في االعتبار القواعــد والمعايير 
ذات الصلة.
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ضمان االلتزام
•  مراجعــة تقاريــر الشــركة المقدمــة الــى الجهــات التنظيميــة والتــي تتضمــن القوائــم والبيانــات الماليــة والتحقــق بــأن المعلومات الواردة في هذه 

التقاريــر متالئمــة مــع المعلومــات الــواردة في القوائم الماليــة المعتمدة. 

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق من اتخاذ الشــركة اإلجراءات الالزمة بشــأنها.  •

التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمات ذات العالقة.  •

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم أراءهــا حيــال ذلك إلى مجلس اإلدارة.  •

رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات بشــأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبــداء توصياتها باإلجراءات التــي يتعين اتخاذها.  •

•  مراجعــة نتائــج التحقيقــات الداخليــة علــى أي شــك بتزويــر او اشــتباه بمحاولــة التعــدي علــى أي قانــون أو قواعــد أو لوائــح، التــي لديها أو من 
المحتمــل أن يكــون لديهــا تأثيــر مــادي علــى النتائــج التشــغيلية للشــركة أو مركزهــا المالــي. علــى اللجنــة أن تقوم بمناقشــة هــذه النتائج مع 

مراجع الحســابات ورفع التوصيات بشــأنها الى مجلس اإلدارة في الوقت المناســب.

•  التحقــق مــن وجــود بنيــة قويــة لحوكمــة الشــركات، وأن ممارســات اإلدارة الســليمة والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة الماليــة وغيرها معرفّة 
بشــكٍل كاٍف ومتاحــة فــي متنــاول جميــع الذيــن يحتاجون إلــى معرفتها.

تقييــم نظــام الرقابة الداخلية
تقــوم اللجنــة بشــكٍل ســنوي، بمراجعــة مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة في الشــركة، الذي يشــمل الضوابط التشــغيلية وضوابط االمتثال 

وإدارة المخاطــر وتقييــم االلتــزام بها. 

•  كمــا قامــت اللجنــة بتقديــم تقريــر فــي شــأن مــدى كفايــة هــذا النظــام، وشــمل التقريــر أيضــًا جميع األعمال األخرى التي قامــت بها وتدخل ضمن 
اختصاصهــا. وتــم عــرض هــذا التقريــر أثنــاء انعقاد الجمعية العادية الســنوية.

•  تســتعرض اللجنــة وتقّيــم مــع مراجــع الحســابات ومــع المراجــع الداخلــي مــدى فعاليــة نظــام الرقابة الداخلية للشــركة. وقــد صمم هذا النظام 
بحيــث يوفــر ضمانــات معقولــة للتأكيد على:

ســرية ونزاهــة وتوافــر المعلومات الدقيقة.  -  

فعاليــة وكفــاءة العمليات.  -  

حماية األصول.  -  

االمتثــال للوائــح والقواعــد والسياســات واإلجــراءات والعقود ومدونة أخالقيات الشــركة.  -  

•  تراجــع اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذيــة المخاطــر الماليــة والعمليــة المهمــة، وتقــوم بتقييــم مالءمــة األنظمــة العملية واآللية وخطة اســتئناف 
األعمــال مــن أجــل ضمــان اســتمرارية األعمــال وكفاءة وفعالية عمليات الشــركة.

مهام أخرى
•  مراجعــة الدعــم المقــدم مــن اإلدارة التنفيذيــة لــكل مــن المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات وتحديــد بأنه لم توضع قيــود عليهما خالل 

القيــام بواجباتهما.

رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة باألعمــال التــي تقــوم بهــا اللجنة والواقعة ضمــن اختصاصها.  •

األخــذ بعيــن االعتبــار أيــة أمــور أخــرى قد يطلبها مجلــس اإلدارة من اللجنة.  •

•  يمكــن للجنــة المراجعــة أن تطلــب مــن مراجــع الحســابات أو المراجــع الداخلــي مراجعــة وتدقيــق أمــور معينــة، و يمكــن أن تجتمــع مــع أٍي 
مــن الطرفيــن لمناقشــة أي مواضيــع قــد تــرى اللجنــة أو المراجعيــن بــأن عليهــم مناقشــتها بشــكل خصوصــي مــن دون وجــود أي ممثــل عــن 

اإلدارة التنفيذيــة.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

لجنــة المراجعة تتمة
أعضــاء اللجنــة كما في 25 ســبتمبر 2017م

المنصباالسم

رئيسًامعالــي المهنــدس/ خالد الملحم
عضوًاالدكتــور/ فيصل المبارك
عضــوًا مــن خارج مجلس اإلدارةاألســتاذ/ عالء الجابري 

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء اللجنــة كمــا تــم المصادقــة عليهــم مــن قبــل الجمعية العامة بتاريخ 21 ديســمبر 2017م:

المنصباالسم

رئيسًامعالي االســتاذ/ ســعود الصالح
عضــوًا مــن خارج مجلس اإلدارةالدكتــور/ فيصل المبارك
عضــوًا مــن خارج مجلس اإلدارةاألســتاذ/ عالء الجابري 

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة ثالثــة اجتماعــات فــي العــام المالي 2017م، وكانت علــى النحو التالي:

1438/06/15هـ
2017/03/13م

1438/07/27هـ
2017/04/23م

1439/03/23هــ
2017/12/11م

-xمعالــي المهنــدس/ خالد الملحم
الدكتــور/ فيصل المبارك

األســتاذ/ عالء الجابري

x--معالي األســتاذ/ ســعود الصالح

  حضــر االجتمــاع        X  لــم يحضــر االجتمــاع        –  لــم يكــن عضــوًا فــي المجلــس

إقرار
إن اللجنــة تقــر بأنهــا قامــت بمراجعــة الحســابات ربــع الســنوية والختاميــة للعــام 2017م والموافقــة عليهــا قبــل رفعها لمجلس اإلدارة.

لجنة الترشــيحات والمكافآت
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــع االخذ في االعتبار الشــروط التالية:

أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء المســتقلين، ويتــم تعيينــه مــن قبــل أعضــاء اللجنــة في أو اجتماع لها بعد تشــكيلها.  •

يتــم اختيــار أعضــاء اللجنــة بصــورة تضمــن توافــر مهــارات وخبــرات متنوعــة يراعــى فيهــا وجود خبرات مالئمة لمجال عمل الشــركة.  •

 •  يلتــزم رئيــس وأعضــاء اللجنــة بمبــادئ الصــدق واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمام بمصالح الشــركة والمســاهمين وتقديمها 
علــى مصلحتهم الشــخصية.

 •  علــى الشــركة أن تشــعر الهيئــة بأســماء أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم خــالل خمســة أيــام عمل من تاريــخ تعيينهم وأي تغييرات 
تطــرأ علــى ذلــك خــالل خمســة أيــام عمل من تاريخ حــدوث التغييرات.
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•  تنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء مدتهــا أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقــًا ألي نظــام أو الئحــة أو تعليمــات ســارية فــي المملكة، ومع ذلك 
يجــوز للمجلــس فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء اللجنــة أو بعضهــم، ولعضــو اللجنــة أن يســتقيل مــن عضوية اللجنة.

يجــب حضــور رئيــس اللجنــة أو مــن ينيبــه مــن أعضائهــا للجمعيــات العامة لإجابة عن أســئلة المســاهمين.  •

مســؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشــيحات
تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي ُتحــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا الى المجلس التخاذ القرارات بشــأنها، 

أو تتخــذ القــرارات اذا فــّوض اليهــا المجلس ذلك.

تختــص اللجنــة تحديــدًا بما يلي:

المكــافــآت
•  إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيد ًا 

العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهري عن هذه السياســة .  •

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيق األهــداف المتوخاة منها .  •

التوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضائــه واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقًا للسياســة المعتمدة .   •

•  مراجعــة المكافــآت الماليــة للرئيــس التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك الحوافــز طويلــة وقصيــرة األجــل إلى جانب تحديد ســقف النتائج المتوقــع تحقيقه 
مــن الرئيــس التنفيــذي، وتقديــم توصيــات بشــأنها إلى مجلس اإلدارة.

مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي حــول المكافــآت الماليــة لكبــار التنفيذيين وإجازتها.   •

•  التأكــد مــن التــزام الشــركة ومراعاتهــا لمــا ورد بسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عن مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعية العامة للمســاهمين.

الترشيحــات
اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة في المجلــس واإلدارة التنفيذية.  •

•  التوصية للمجلس بترشــيح أعضاء فيه وإعادة ترشــيحهم وفقًا للسياســات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشــيح أي شــخص ســبقت 
إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانة .

إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلس وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذية   •

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمال المجلس .  •

•  المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة المجلــس ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة، مــع تحديد جوانب 
الضعــف والقــوة فــي المجلــس واإلدارة التنفيذيــة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفق مع مصلحة الشــركة.

مراجعــة هيــكل المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكن إجراؤها .  •

•  التحقق بشــكل ســنوي من اســتقالل األعضاء المســتقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشــغل عضوية مجلس إدارة 
شــركة أخرى .

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضاء المســتقلين وكبــار التنفيذيين.  •
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

لجنــة الترشــيحات والمكافآت تتمة
وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضاء المجلس أو كبــار التنفيذيين .  •

•  توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف ألعضــاء المجلــس الجــدد عــن مهــام الشــركة ومنجزاتها بما يمكنهــم من أداء أعمالهم 
بالكفــاءة المطلوبة.

دراســة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة.  •

دراســة ومراجعــة خطــط اإلحــالل الوظيفــي للشــركة بصفــة عامــة وللمجلــس والرئيس التنفيذي وكبــار التنفيذيين.  •

صالحيــات لجنــة المكافآت والترشــيحات
حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمــن مهماتهــا، أو أي موضــوع يطلبــه المجلس علــى وجه التحديد.  •

•  حق االطالع على ســجالت الشــركة ووثائقها.

•  طلــب أي ايضــاح أو بيــان مــن أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي الشــركة بغــرض التحــري واالستفســار عــن أي معلومــات.

•  حق االســتعانة بالمشــورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشــارية مســتقلة أخرى متى كان ذلك ضروريًا لمســاعدة 
اللجنــة فــي أداء مهامهــا، علــى أن ُيضمــّن ذلــك فــي محضــر اجتماع اللجنة.

•  للجنــة المكافــآت والترشــيحات الحــق بدعــوة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لحضــور اجتمــاع معيــن ولتقديــم معلومــات معينة، على أن 
ُيضمــّن ذلــك فــي محضــر اجتماع اللجنة.

أعضــاء اللجنــة كما في 25 ســبتمبر 2017م

المنصباالسم

رئيسًااألســتاذ/ أحمد جاوه
عضوًااألســتاذ/ محمد ناغي

عضوًااألســتاذ/ عبدالله طيبه

ومــع بدايــة الــدورة الرابعــة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 26 ســبتمبر 2017م، قــام المجلــس بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لتســتمر طوال فترة 
إدارتــه وهــي ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 25 ســبتمبر 2020م، وذلك علــى النحو التالي:

المنصباالسم

رئيسًااألســتاذ/ عبدالله طيبه
عضوًااألســتاذ/ أحمد جاوه

عضوًااألســتاذ/ جمال بن ثنيه

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعــًا واحــدًا خــالل العــام المالــي 2017م وكان ذلك علــى النحو التالي:

1438/07/23هـ
2017/04/19م

األســتاذ/ أحمد جاوه

Xاألســتاذ/ محمد ناغي
المهنــدس/ عبداللــه طيبه
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وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر في أســهم الشــركة

العضو
األســهم المملوكة 

في 2017/1/1م
االســهم المملوكة

في 31 /2017/12م
ملكية األقارب 

مــن الدرجة األولى

مقــدار التغيير من
2017/1/1م حتى

2017/12/31م

صفرال يوجد10,000,00010,000,000األســتاذ/ محمد العبار
صفرال يوجد1,0001,000األســتاذ/ عبد الله كامل

صفرال يوجد10,15310,153معالــي المهنــدس/ خالد الملحم
صفرال يوجد125,000125,000المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

صفرال يوجد1,0001,000األســتاذ/ أحمد جاوه
---5,781,915األســتاذ/ محمد ناغي*

1,000ال يوجد1,000معالي األســتاذ/ ســعود الصالح**
-190,000ال يوجد204,00014,000األســتاذ/ فهد الرشيد

---3,000الدكتــور/ فيصل المبارك*
4,000ال يوجد4,000األســتاذ/ جمال بن ثنيه**

صفرال يوجد1,0001,000األســتاذ/ عبدالله طيبه
غــادر المجلــس في 25 ســبتمبر 2017م.  * 

انضــم للمجلــس في 26 ســبتمبر 2017م.  **

ســعادة االســتاذ/ عبداللــه صالــح عبداللــه كامــل )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة( يملــك مصلحــة )تفاهــم حقــوق تصويت( في كل من: شــركة دايم 
الحديثة إلدارة العقارات، شــركة عســير للتجارة والســياحة، شــركة مكاســب الدولية، شــركة الســماحة لألعمال التجارية شــركة الخواتم للتجارة 

والمقــاوالت وهــي شــركات تملــك حصــص متفاوتة في أســهم شــركة إعمــار المدينة االقتصادية. 

كمــا يملــك ســيطرة كاملــة علــى الشــركات التاليــة: شــركة كوامــل للتجــارة والمقاوالت، شــركة القوافل العالمية، شــركة العمــران العالمية إلدارة 
العقــارات، وشــركة نمــارق العالميــة للتجــارة والتــي تملــك حصــص متفاوتــة في أســهم شــركة إعمــار المدينة االقتصادية، ويبلــغ إجمالي حصص 

هذه الشــركات 212.900.000 ســهم من أســهم شــركة اعمار المدينة االقتصادية.

وصــف لمصلحــة كبــار التنفيذييــن و أزواجهم و أوالدهم القصر في أســهم الشــركة

المنصبالعضو
األســهم المملوكة

في 2017/1/1م
األســهم المملوكة
في 2017/12/31م

ملكية األقارب 
مــن الدرجة األولى

مقــدار التغيير من
2017/1/1م حتى

2017/12/31م

-190.000ال يوجد204.00014.000العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذياالســتاذ/ فهد الرشيد
صفرال يوجداليوجداليوجدنائــب الرئيــس التنفيذياالســتاذ/ أحمد لنجاوي

االســتاذ/ ريان قطب*
 الرئيــس التنفيــذي لعمليات 

صفرال يوجدال يوجدال يوجدالمنطقــة الصناعية

االســتاذ/ رمزي الصلح 
 الرئيــس التنفيذي للتشــغيل 

صفرال يوجدال يوجدال يوجدوالتطويــر التجاري
صفرال يوجدال يوجدال يوجدالمديــر المالياالســتاذ/ فيصل فاروقي

االســتاذ/ تشالرز بيل
 الرئيــس التنفيــذي لتطوير 

صفرال يوجدال يوجدال يوجدالعقار الســكني
849ال يوجد1850ســكرتير مجلس اإلدارةالدكتور/ عصام ســمباوا**

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدســكرتير مجلس اإلدارةاألســتاذ/ كريم مراد***
غادر الشــركة في 17 ديســمبر 2017م  * 

غــادر المنصــب في 12 ديســمبر 2017م  ** 
اســتلم المنصب في 12 ديســمبر 2017م  ***
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مجلــس اإلدارة تتمة

بيان بملكية أكبر مســاهمين في الشــركة

النسبةاألســهم المملوكةالمساهم

17.65%150.000.000شــركة دايم الحديثة
9.4%80.000.000شــركة ام اي رويال كابيتال 

5.9%50.000.000شــركة إعمار الشــرق األوسط
5.9%50.000.000شــركة ام اي هولدينجز

5.9%50.000.000شــركة ام اي اســتراتيجيك انفســمنتس
5.4%46.000.000شــركة ام اي بارتنرز

التقييــم الســنوي لمجلس اإلدارة
تعزيــزًا لمبــادئ الحوكمــة، فقــد قامــت الشــركة خــالل عــام 2017م بعمــل تقييــم ألداء مجلــس اإلدارة حيــث قام ســكرتير المجلــس بإعداد تقييم 

يقــوم مــن خاللــه األعضــاء بتحديــد نقــاط القــوة والضعف فــي المجلس وفقــًا لمتطلبات الحوكمة. 

وذلــك مــن خــالل اســتمارة مســح تضمنــت عــدد مــن االســئلة المتعلقــة بــأداء المجلــس وأداء أعضائــه كل علــى حدة وتم تعبئتها مــن قبل جميع 
األعضــاء، ويتــم حاليــًا إجــراء التحليــالت الالزمــة مــن أجــل عــرض النتائــج على لجنة الترشــيحات والمكافآًت، وذلك بهدف اســتمرار تطوير ممارســات 

الحوكمــة فــي الشــركة بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات العالميــة، وبنــاًء علــى هــذه النتائج ســيتم االعداد لبرامج تدريبيــة ألعضاء المجلس 
بحســب الحاجة.

معامــالت مــع الجهات ذات العالقة

لقــد شــهد العــام 2017م تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة، وفــي مثــل هذه التعامالت تتبع الشــركة نفس الشــروط واألســس التجاريــة المتبعة 
مــع الغيــر ودون أي تفضيل،وتشــمل األطــراف ذات العالقــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة وكبــار التنفيذييــن أو أي من 

أقاربهــم مــن الدرجــة األولى والثانية.

وســيتم عــرض المعامــالت ذات العالقــة التــي تتطلــب موافقــة الجمعيــة العامــة والترخيــص لهــا وفقًا ألحكام نظام الشــركات علــى الجمعية.

يبيــن الجــدول التالــي مجمــل العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة في العام 2017م، والتي بلــغ مجموعها 38.918.933 )ثمانية وثالثون 
مليون وتســعمائة وثمانية عشــر الف وتســعمائة وثالثة وثالثون( )ريال ســعودي(:

مدة العقدســبب التصنيف – طرف ذو عالقةالشركةنوع العقد
التعامالت 
مالحظاتفي 2017م

إيجــار مباني إدارية
إيجار شــقق سكنية

شــركة تطوير 
الموانئ

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
-  معالــي المهنــدس خالد الملحم

-  األســتاذ فهد الرشيد

سنة واحدة
قابلــة للتجديد

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 2.619.380
االيجــار وفواتيــر الخدمــات و المرافق 

للمبانــي اإلدارية و الســكنية.

إيجــار أرض صناعية 
وخدمات

مجموعــة دلة 
التجارية

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ عبــد اللــه صالح كامل

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 251.771.615 سنة
االيجــار وفواتير الخدمات.

إيجــار أرض صناعية 
وخدمات

الخطوط 
السعودية 

للتموين

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
- األســتاذ فهد الرشــيد.

- األســتاذ عبد الله طيبة

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 201.020.404 سنة
االيجــار وفواتير الخدمات.

إيجــار أرض صناعية 
وخدمات

شركة زيوت 
بترومين

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ فهد الرشيد.

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 201.096.025 سنة
االيجــار وفواتير الخدمات.

العقــد تــم توقيعــه قبل ســنتين ولكن 
كان مــع شــركة البحــر األحمــر وتم تحويله 

خــالل عــام 2016 لشــركة زيوت بترومين.
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مدة العقدســبب التصنيف – طرف ذو عالقةالشركةنوع العقد
التعامالت 
مالحظاتفي 2017م

إيجــار أرض صناعية 
وخدمات

يملــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة شركة نمارق
االســتاذ محمد بن يوســف ناغي 

حصة %80.

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 15710.033 سنة
االيجــار وفواتير الخدمات.

مؤسســة سقالة أرض صناعية
التجارية

الشــركة مملوكة من شــقيق 
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار 

األســتاذ محمد يوســف ناغي.

 مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 3110.922 سنوات
فواتيــر الخدمات

مؤسســة سقالة أرض صناعية
الطبية

الشــركة مملوكة من شــقيق 
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار 

األســتاذ محمد يوســف ناغي.

 مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل 3219.537 سنوات
فواتيــر الخدمات

أرض صناعيــة - 
خدمات

شــركة سقالة 
للتجارة

الشــركة مملوكة من شــقيق 
عضو مجلس إدارة شــركة اعمار 

األســتاذ محمد يوســف ناغي.

20 ســنة + 
مصاريف 

حسب 
اإلستخدام

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 مقابل 431.112
توصيــل الخدمات حســب العقد 

باإلضافــة الــى فواتيــر الخدمات و 
المرافــق باإلضافــة الــى جزء يعود إلى 

إيجــار أرض صناعية.

تنفيــذ أعمال بنية 
)GC5( تحتية

الشــركة العربية 
لقطــع الغيار 

والصيانة

يملــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة 
االســتاذ محمد بن يوســف ناغي 

حصة %80.

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 مقابــل تنفيذ 1821.400.333 شهر
األعمال اإلنشــائية حســب العقد.

خدمات استشــارية 
– إدارة مشــاريع

شــركة تيرنر 
لالستشارات 

الهندسية

تملــك شــركة إعمــار العقارية التي 
يرأســها األســتاذ محمد العبار 

)الــذي يــرأس مجلس إدارة إعمار 
المدينــة االقتصاديــة( حصة كبيرة 

من رأس مال شــركة تيرنر.

مبلــغ التعامــالت في 2017 يشــمل فواتير 1.505.561سنوي
متأخرة عن الســنوات الســابقة.

 يتــم أخــذ الموافقة مــن الجمعية 
بشــكل سنوي.

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:بنك سابإيجــار محل تجاري
معالــي المهنــدس خالد الملحم.

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 عبارة عن 5193.712 سنوات
رسوم خدمات.

شــركة لينا إيجــار محل تجاري
لألغذية 
الخفيفة

شــركة لينــا مملوكــة من ابنة 
عضــو مجلــس اإلدارة معالي 

المهنــدس خالــد الملحم.

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 عبارة عن 511.078 سنوات
بدل إيجار و رســوم خدمات.

 عقد إدارة 
وتشــغيل فندق 

البيلسان

شــركة الخزامى 
لإدارة

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ عبدالرحمــن الرويتع.

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 عبارة عن 102.790.876 سنوات
رســوم إدارية و تســويقية و تحفيزية 

حســب العقد.

خدمــات – أرض 
صناعية

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:حلواني إخوان
األســتاذ عبدالرحمــن الرويتع.

رسوم خدمات 
سنوية

مبلــغ التعامــالت فــي 2017 عبارة عن 4.664.390
رسوم خدمات.

 إيجــار مكاتب 
تجارية

مؤسســة عكاظ 
للصحافة 

والنشر

أعضــاء مجلس إدارة مشــتركين:
األســتاذ عبداللــه صالح كامل.

 مبلــغ التعامــالت فــي 2017 عبارة 5373.950 سنوات
 عن بدل إيجار و رســوم خدمات 

وتأمين مســترد.
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 بيــن النظــام األساســي للشــركة المكافــآت المحــددة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، بجانــب سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذيــن التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والتــي تشــير إلــى ان لجنــة المكافــآت والترشــيحات تقــوم بالتوصيــة للمجلــس 

بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة، وفقــًا لهــذه السياســة، وتلتــزم الشــركة 
بأنهــا تراعــي مــا يلي:

انســجامها مع اســتراتيجية الشــركة وأهدافها .  •

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، كأن تربط الجزء  •  أن تقــدَّ
المتغيــر مــن المكافــآت باألداء علــى المدى الطويل.

د المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة، والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها، والمؤهــالت العلمية، والخبــرات العملية،  •  أن تحــدَّ
والمهارات، ومســتوى األداء. 

انســجامها مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطر لدى الشــركة .  •

 •  األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي ما قد ينشــأ عن ذلك مــن ارتفاع غير مبرر 
للمكافــآت والتعويضــات .

أن تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا، مــع عــدم المبالغــة فيها .  •

أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة المكافــآت والترشــيحات عنــد التعيينــات الجديدة .  •

•  حــاالت إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذيــة وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول على مكافآت غير مســتحقة.

وطبقــًا للمــادة 21 مــن النظــام األســاس للشــركة والمــادة 76 مــن نظــام الشــركات، تكــون مكافــأة أعضــاء المجلــس مبلغــًا معينًا أو بدل حضور عن 
الجلســات، أو مزايــا عينيــة، أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايا، وذلك بمــا يتوافق مع األحكام 

الــواردة فــي نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة الشــركات، والقواعــد والمعاييــر التــي تضعهــا هيئة الســوق المالية فــي هذا الخصوص، وفق 
الضوابــط التالية:

•  إذا كانــت مكافــآت أعضــاء المجلــس نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، فإنــه وطبقــًا لنص المادة 47 من النظام األســاس للشــركة والمادة 
76 مــن نظــام الشــركات، فــإن مكافــآت أعضــاء المجلــس يجــب أال تتجــاوز نســبة عشــرة بالمئــة )10%( مــن باقي صافــي األرباح بعد خصم 

االحتياطــات المقــررة وتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن خمســة بالمائــة ) 5%( مــن رأس المال المدفوع. 

•  يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاته والمهــام المنوطة به 
واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرها من االعتبارات.

•  يجب ااّل تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين نســبة من األرباح التي تحققها الشــركة أو أن تكون مبنية بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر على ربحية الشــركة.

فــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة 
ألــف ريــال ســنويًا.

كمــا يجــب أن تشــتمل الئحــة عمــل كل لجنــة مــن اللجــان علــى المكافــآت الخاصــة بأعضائهــا، كما تشــتمل السياســة على مكافــآت اإلدراة التنفيذية 
وفقــًا لمــا هو أت:

تشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى ما يلي:

راتب أســاس )يتم ســداده في نهاية الشــهر وبصفة شــهرية(.  •

بدالت تشــتمل، على ســبيل المثال ال الحصر، على بدل ســكن، وبدل ســيارة، وبدل هاتف ، وبدل تعليم لألطفال.  •

مزايــا تأميــن، بمــا فــي ذلــك تأميــن طبــي، تأميــن صحــي، تأمين على الحيــاة وتأمين ضد الحوادث.  •

•  الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــأداء الفــرد والشــركة، الخطــط التحفيزيــة طويلــة األجل مثل خيارات األســهم ,والخطط األخرى 
المرتبطــة باالحتفــاظ واســتبقاء الموظفين.

مزايا أخرى تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر، إجازة ســنوية، وتذاكر ســفر ســنوية بالطائرة، ومكافأة نهاية خدمة.  •
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س اإلدارة.
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ت ألع
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ال ين

370.000
ق

طب
ال ين

ي
ســتاذ/ محمد ناغ

األ
256,986

ق
طب

ال ين
15,000

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
271,986

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
271.986

ق
طب

ال ين

ســتاذ/ جمال بن ثنية
األ

93,014
ق

طب
ال ين

0,000
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

93,014
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

93.014
ق

طب
ال ين

المجموع
1750,000

115,000
1865,000

1865.000

ي
ضو التنفيذ

ثالثــًا: الع

شيد
ســتاذ/ فهد الر

األ
350,000

ق
طب

ال ين
60,000

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
410,000

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
ق

طب
ال ين

ق
طب

ال ين
410,000

ق
طب

ال ين

ي
ضو الخارج

رابعــًا: الع

ي
ســتاذ/ عالء الجابر

األ
0,000

86,575
86,575

86,575

المجموع 
3150,000

574,726
3724,726

3724,726

ضاء اللجان.
ت أع

ك مكافــآ
شــمل ذلــ

ظــة: ي
مالح
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

إلدارة التنفيذية تتمة
إلدارة وا

س ا
ضــاء مجلــ

ت أع
مكافــآ

ضاء اللجان
ت أع

مكافــآ

ت الثابتة 
المكافــآ

ضور 
)عــدا بدل ح
ت(

سا
الجل

ت
ســا

ضور جل
بدل ح

المجموع

ضاء اللجنــة التنفيذية
أع

ســتاذ/ عبدالرحمــن الرويتع
األ

-
60,000

60,000
س/ خالد الملحم

ي المهنــد
معالــ

-
80,000

80,000
شيد

ســتاذ/ فهد الر
األ

-
60,000

60,000
طيبة

ســتاذ/ عبدالله 
األ

-
60,000

60,000
ضــاء لجنة المراجعة

أع
صالح*

ســعود ال
ســتاذ/ 

ي األ
معال

14,932
5,000

19,932
س/ خالد الملحم**

ي المهنــد
معالــ

31,644
40,000

71,644
ك***

صل المبار
الدكتــور/ في

41,575
45,000

86,575
ي****

ســتاذ/ عالء الجابر
األ

41,575
45,000

86,575
ت

ت والمكافآ
شــيحا

ضــاء لجنة التر
أع

طيبة
ســتاذ/ عبدالله 

األ
-

15,000
15,000

ســتاذ/ أحمد جاوه
األ

-
20,000

20,000
ســتاذ/ جمال بن ثنية*****

األ
-

0,000
0,000

ي**
ســتاذ محمد ناغ

األ
-

15,000
15,000

س الثالثــة بتاريــخ 25/ 9/ 2017م.
ي دورتــه الرابعــة بتاريــخ 2017/9/26م.   ** غــادر اللجنــة بنهايــة دورة المجلــ

س فــ
ى المجلــ

ضــم إلــ
ضــو جديــد ان

* ع
 

س واللجنــة بتاريخ 2017/9/26م.
ى المجلــ

ضــم إلــ
ضــو جديــد ان

س اإلدارة.   ***** ع
ضــو مــن خــارج مجلــ

ي ابتــداًء مــن 2017/9/26م.   **** ع
ضــو خارجــ

ى 2017/9/25 ثــم ع
س اإلدارة حتــ

ضــو مــن مجلــ
ع

 ***

ت كبــار التنفيذيين
مكافآ

ف كبــار التنفيذيين
ظائ

و

ت الثابتة
المكافــآ

ت المتغيرة
المكافــآ

مكافأة 
نهاية 

الخدمة

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
ت

إن وجد
المجموع

ب
روات

ت
بدال

مزايا عينية
المجموع

ت دورية
مكافآ

أرباح
ط تحفيزية 

طــ
خ

صيرة األجل
ق

ط تحفيزية 
طــ

خ
طويلة األجل

سهم 
األ

الممنوحــة )يتم 
إدخال القيمة(

المجموع

المجموع
11.529.912

2.807.671
285.821

14.623.404
-

-
-

3.378.840
-

3.378.840
-

-
18.002.244

شــرية
صدر: إدارة الموارد الب

الم
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إلدارة التنفيذية تتمة
إلدارة وا

س ا
ضــاء مجلــ

ت أع
مكافــآ

ضاء اللجان
ت أع

مكافــآ

ت الثابتة 
المكافــآ

ضور 
)عــدا بدل ح
ت(

سا
الجل

ت
ســا

ضور جل
بدل ح

المجموع

ضاء اللجنــة التنفيذية
أع

ســتاذ/ عبدالرحمــن الرويتع
األ

-
60,000

60,000
س/ خالد الملحم

ي المهنــد
معالــ

-
80,000

80,000
شيد

ســتاذ/ فهد الر
األ

-
60,000

60,000
طيبة

ســتاذ/ عبدالله 
األ

-
60,000

60,000
ضــاء لجنة المراجعة

أع
صالح*

ســعود ال
ســتاذ/ 

ي األ
معال

14,932
5,000

19,932
س/ خالد الملحم**

ي المهنــد
معالــ

31,644
40,000

71,644
ك***

صل المبار
الدكتــور/ في

41,575
45,000

86,575
ي****

ســتاذ/ عالء الجابر
األ

41,575
45,000

86,575
ت

ت والمكافآ
شــيحا

ضــاء لجنة التر
أع

طيبة
ســتاذ/ عبدالله 

األ
-

15,000
15,000

ســتاذ/ أحمد جاوه
األ

-
20,000

20,000
ســتاذ/ جمال بن ثنية*****

األ
-

0,000
0,000

ي**
ســتاذ محمد ناغ

األ
-

15,000
15,000

س الثالثــة بتاريــخ 25/ 9/ 2017م.
ي دورتــه الرابعــة بتاريــخ 2017/9/26م.   ** غــادر اللجنــة بنهايــة دورة المجلــ

س فــ
ى المجلــ

ضــم إلــ
ضــو جديــد ان

* ع
 

س واللجنــة بتاريخ 2017/9/26م.
ى المجلــ

ضــم إلــ
ضــو جديــد ان

س اإلدارة.   ***** ع
ضــو مــن خــارج مجلــ

ي ابتــداًء مــن 2017/9/26م.   **** ع
ضــو خارجــ

ى 2017/9/25 ثــم ع
س اإلدارة حتــ

ضــو مــن مجلــ
ع

 ***

ت كبــار التنفيذيين
مكافآ

ف كبــار التنفيذيين
ظائ

و

ت الثابتة
المكافــآ

ت المتغيرة
المكافــآ

مكافأة 
نهاية 

الخدمة

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
ت

إن وجد
المجموع

ب
روات

ت
بدال

مزايا عينية
المجموع

ت دورية
مكافآ

أرباح
ط تحفيزية 

طــ
خ

صيرة األجل
ق

ط تحفيزية 
طــ

خ
طويلة األجل

سهم 
األ

الممنوحــة )يتم 
إدخال القيمة(

المجموع

المجموع
11.529.912

2.807.671
285.821

14.623.404
-

-
-

3.378.840
-

3.378.840
-

-
18.002.244

شــرية
صدر: إدارة الموارد الب

الم

الهيكل اإلداري للشــركة

نظرا لتوسع أعمال الشركة والبدء في نشاطات الشركات التابعة الموضحة في هذا التقرير، فقد قامت الشركة بإعادة هيكلتها وتم تعيين رئيس 
تنفيذي ومدير مالي لكل شركة من الشركات التابعة والتي يحمل كل منها مسؤولية تطوير أو تشغيل قطاعات مختلفة في المدينة بحيث تدار 

مجموعة الشركات تحت شركة إعمار المدينة االقتصادية بصورة مستقلة ولكن متناسقة مع توجهات الشركة ومصالح تطوير المدينة.

كمــا قامــت المجموعــة باســتقطاب عــدد كبيــر مــن الكــوادر العالميــة والمحليــة المتميــزة للمســاهمة في العمــل وفق متطلبات المرحلــة المقبلة 
الســيما بعــد دخــول المدينــة حيــز التشــغيل وكثافــة عمليــات التطويــر، وقــد قامــت الشــركة خالل العــام 2017م بتنفيذ العديد من الــدورات التدريبية 

وورش العمــل لمنســوبيها.

التابعة الشركات 

تملك الشــركة حصص مختلفة في ســبعة شــركات تابعة هي:

1.  شــركة »تطويــر الموانــئ« شــركة مســاهمة مغلقــة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة »المملكة العربية الســعودية«، وتعنى الشــركة 
بتنفيــذ عقــود وإدارة وتطويــر وصيانــة وتشــغيل وتمويــل واســتثمار مينــاء الملــك عبداللــه وتقديــم وتنفيــذ جميع الخدمات الالزمة لتشــغيل 
الميناء ومرافقه الضرورية، ويبلغ رأس المال في شــركة تطوير الموانئ 5.210.000.000 ريال ســعودي )خمســة مليارات ومائتين و عشــرة 

مالييــن ريــال ســعودي(، موزعــة علــى 521 مليــون ســهم، تبلــغ حصــة إعمــار المدينــة االقتصادية منها 260.5 مليون ســهم، أي ما يســاوي 
2.605.000.000 ريال ســعودي )مليارين وســتمائة وخمســة ماليين ريال ســعودي(، وهو ما يعادل 50% من رأس مال شــركة تطوير الموانئ.

2.  شــركة »اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602003130(، وتملك فيها شــركة إعمار 
المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 99% والحصــة المتبقيــة لشــريك حيــث يبلــغ رأس مالهــا خمســمائة ألف ريـــال ســعودي ومقرها مدينة 

الملك عبدالله االقتصادية المملكة العربية الســعودية، وتعنى بالمشــاركة في تأســيس الشــركات أو شــراء الحصص في الشــركات القائمة.

3.  شــركة »تطوير المناطق الصناعية المحدودة«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602211995(، وتملك فيها شــركة إعمار 
المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 1% وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا 98% والحصة المتبقية لشــريك، حيث 

يبلــغ رأس مالهــا خمســمائة ألــف ريـــال ســعودي ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، المملكة العربية الســعودية، وتعنى بالمشــاركة 
فــي إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتقديــم الخدمــات للمناطــق والمــدن الصناعيــة ومناطق المســتودعات والتخزين.

4.  شــركة »تطوير عقارات المدن االقتصادية«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602004969(، شــركة ذات مســؤولية محدودة 
ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ويبلــغ راس مالهــا 500 الــف ريــال، تملــك فيها شــركة إعمار المدينة 

االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 1% وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا 98% والحصــة المتبقيــة لشــريك، وتعنى بتملك 
وشــراء واســتثمار وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار األراضي والعقارات والمدارس والمستشــفيات والمرافق الصحية والمالعب 

الرياضيــة ومحطــات القطــارات بمــا فــي ذلك األراضي لصالح الشــركة.

5.  »الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602004970(، شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ويبلــغ راس مالهــا 500 الــف ريال، تملك فيها شــركة 

إعمــار المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 1% وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارها 98% والحصــة المتبقية 
لشــريك، وتعنــي بإنشــاء وإدارة وتطويــر وتشــغيل وتأجيــر واســتئجار وتقديــم الخدمــات المختلفــة لمختلــف انواع العقــارات والمجمعات التجارية 

والســكنية واالداريــة فــي المدن االقتصادية.

6.  شــركة »إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602004968(، شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ويبلــغ راس مالهــا 500 الــف ريــال، تملك فيها شــركة إعمار 

المدينــة االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 1% وشــركة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضــة حصــة مقدارهــا 98% والحصة المتبقية لشــريك، 
وتعنى بتملك وشــراء واســتثمار وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض الســكنية والتجارية في 

المــدن االقتصاديــة لصالــح الشــركة وانشــاء وتقديــم الخدمــات المختلفــة للعقــارات بمختلــف انواعهــا بمــا فيها الفنــادق والمنتجعات والمرافق 
والمــدارس والمستشــفيات والمالعــب الرياضيــة فــي المدن االقتصادية.

7.  شــركة »اعمار المعارف المحدودة«، » ذات مســؤولية محدودة« ســجل تجاري رقم )4602006620(، شــركة ذات مســؤولية محدودة 
ومقرهــا مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ويبلــغ راس مالهــا 10مليــون ريــال، تملــك فيها شــركة إعمار المدينة 

االقتصاديــة حصــة مقدارهــا 96% واالســهم المتبقيــة والتــي تمثــل 4% مــن اســهم الشــركة مملوكــة مــن قبل شــركات تابعة. وتعنى بإدارة 
وتشــغيل كليــة متخصصــة فــي منــح درجتــي البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة االعمــال وانشــاء مبانــي الكلية والمعاهد والمركز وســكن 

الطــالب والمدرســين والمــدارس والمالعــب الرياضية التابعة .
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

حوكمة الشركات

تــم تعديــل النظــام األســاس للشــركة بمــا يتناســب مــع نظــام الشــركات الجديــد وتــم اعتماده من الجمعية العامــة غير العادية.

وتحــرص إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة علــى تطبيــق مبــادئ وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة واختيار أفضل الممارســات بمــا يخدم مصالح 
مســاهميها ويحمــي حقــوق ذوي المصلحــة، وتقــوم الشــركة بتطبيــق جميــع لوائــح حوكمــة الشــركات الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية 

بموجــب القــرار رقــم )8-16-2017( بتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م باســتثناء الفقرات التالية:

1.  تنــص الفقــرة )ج/10( مــن المــادة العشــرين علــى أن يكــون العضــو غيــر مســتقل فــي حــال إكمالــه 9 ســنوات في عضوية المجلــس منفصلة او 
متصلــة، وتــرى الشــركة ان بقــاء العضــو لهــذه المــدة ال ينافــي عــوارض االســتقاللية بتاتــًا، وان تطبيقهــا قد يضر بمصلحة الشــركة.

2.  تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة الثانيــة والثالثيــن حــول وجــود 4 اجتماعــات لمجلــس اإلدارة خــالل العــام، فالشــركة تــرى انهــا ملتزمــة 
بمــا نــص عليــه نظــام الشــركات حــول وجــود اجتماعييــن علــى أقــل تقديــر، وبالرغــم مــن ذلــك فالشــركة قــد عقــدت خــالل عــام 2017م 4 

اجتماعــات لمجلــس اإلدارة.

3.  المواد 70،71،72 تتعلق بتشكيل لجنة إدارة مخاطر، والشركة ترى أن لجنة المراجعة تقوم بأعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشكل الكامل.

4.  المــادة 95 التــي تشــير علــى وجــود لجنــة للحوكمــة، فالشــركة تــرى أن لجنــة المراجعــة تســطيع القيــام بهذا العمل بالشــكل الكامل.

إفصاحــات مجلس اإلدارة

تؤكــد الشــركة أنهــا لــم تقــدم أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو تضمنهم فــي أي قرض مع الغير.  •

•  ال يوجــد فــي الشــركة حقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهم وأوالدهم القصر ســواء في 
أســهم أو أدوات دين للشــركة أو أي من الشــركات التابعة لشــركة »إعمار المدينة االقتصادية«.

•  ال توجــد للشــركة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل لألســهم، وال حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتها الشــركة أو 
الشــركات التابعة خالل الســنة المالية 2017م.

•  تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــم بــأي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمين أو التنفيذييــن بالشــركة أو موظفيها تم 
بموجبــه التنــازل عــن حقه في األرباح.

•  تؤكــد الشــركة أنــه لــم يتــم إجــراء أي تعديــل جوهــري علــى ســجالت حســاباتها، وأنهــا تلتزم بالمعايير المحاســبية الصادرة عن الهيئة الســعودية 
للمحاســبين القانونيين، كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من المحاســب القانوني تتعلق بنشــاط الشــركة أو ســجالتها المحاســبية أو 

القوائــم الماليــة المعتمــدة لهــا للعــام 2017م، وال يوجــد للمحاســب القانونــي أي تحفظــات حــول هذه القوائم.

تقــوم لجنــة المراجعــة بالشــركة بفحــص إجــراءات وأنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وفعاليتها من خالل:

•  دراســة القوائم المالية المتضمنة السياســات المحاســبية المتبعة ومناقشــتها مع إدارة الشــركة ومع المحاســب القانوني

•  التقاريــر الدوريــة والملحوظــات التــي يتــم رفعهــا مــن قبــل المراجــع الداخلــي بالشــركة بنــاء على خطة المراجعة الســنوية ومدى قيام إدارة 
الشــركة بإتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لهذه المالحظات

•  التقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات ومــدى قيــام إدارة الشــركة بإتخــاذ اإلجراءات التصحيحيــة لهذه المالحظات.

•  التقاريــر المختلفــة التــي تطلبهــا اللجنــة مــن إدارة الشــركة والتــي تقــوم بمراجعتهــا ومناقشــتها خــالل إجتماعاتها الدورية.

لــم تظهــر تقاريــر عمليــات المراجعــة المشــار إليهــا أعــاله أي ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلية للشــركة حيث أن أغلبيــة المالحظات تصب 
بشــكل رئيســي في مجاالت تحســين األداء و تفعيل عمل اإلدارات و األقســام ورفع كفاءتها واســتكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد 

مــن المتانــة الــى نظــام الرقابــة واســتغالل الموارد المتاحة أفضل اســتغالل.
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بنــاء علــى كل مــا تقــدم أعــاله، و مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بأن أهداف نظام الرقابــة الداخلية هي:

التأكيد على أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة في البيانات المحاســبية.  -

حمايــة األصــول والممتلكات.  -

الحفــاظ علــى النزاهــة في المعامالت.  -

زيــادة كفــاءة أداء الشــركة واالســتغالل الكــفء إلمكانياتها المتاحة.  -

االمتثــال للقوانيــن و اللوائــح والعقــود المختلفة.  -

وعليــه فــإن لجنــة المراجعــة تعتبــر أن أهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في شــركة إعمار المدينة االقتصاديــة قد تحققت 
الــى حــد بعيــد. كمــا تعتبــر اللجنــة أن موقــف إدارة الشــركة بوجــه عــام بشــأن الرقابــة الداخليــة هــو موقــف إيجابي، حيث أن غالبية األنشــطة تحكمها 

سياســات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل اإلدارة بشــكل إيجابي تجاه السياســات الموصى بها.

باإلضافة الى ذلك، فإن إدارة الشــركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف األقســام كل بحســب اختصاصه من أجل حســن ســير 
العمليات و تطبيق السياســات واالمتثال للقوانين المختلفة التي تخضع لها كل شــركة مســاهمة عامة مدرجة في ســوق األســهم الســعودي.

•  تؤكــد الشــركة بــأن مجلــس اإلدارة قــد قــام بوضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجة حاالت التعــارض المحتملة لكل من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين، ويشــمل ذلك إســاءة اســتخدام اصول الشــركة ومرافقها، وإســاءة التصرف الناتج عن 

التعامــالت مــع األشــخاص ذوي العالقة.

•  تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تســتقبل أي بــالغ عــن المصلحــة فــي األســهم ذات األحقيــة فــي التصويت تعود ألشــخاص )عــدا أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم و أوالدهــم القصر(.

تؤكد الشــركة بأنه ال يوجد أي اســترداد أو شــراء أو إلغاء من جانب الشــركة أو الشــركات التابعة ألي أدوات دين قابلة لالســترداد.  •

تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو مذكرات حق اكتتاب.  •

•  تؤكــد الشــركة بأنــه يوجــد عقــود تــم توقيعهــا وتوجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضاء مجلس اإلدارة بحســب ما ورد في الفقرة الســابعة 
مــن التقرير.

تؤكد الشــركة بأنه ال توجد أي اســتثمارات أو احتياطيات أخرى انشــئت لمصلحة موظفي الشــركة.  •

•  تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد شــخص ذي الصفــة االعتباريــة والــذي يحــق لــه نظــام الشــركة تعييــن ممثلين له فــي مجلس اإلدارة قد قام 
بالتصويــت علــى اختيــار االعضــاء اآلخريــن في مجلس اإلدارة.

الــزكاة والمدفوعات الحكومية

الشــركة األم – شــركة إعمار المدينة االقتصادية

أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»الهيئــة«( ربوطــًا زكويــة للســنوات مــن 2006م إلــى 2008م طالبت بزكاة إضافيــة وفروقات ضريبة 
اســتقطاع بمبلــغ 90.4 مليــون ريــال ســعودي إضافــًة إلــى غرامــة تأخيــر. كانــت القضيــة منظــورة لدى ديوان المظالم. تمشــيًا مع إجراءات االســتئناف 

ودون االعتــراف بااللتــزام، قامــت الشــركة بتقديــم ضمــان بنكــي تحــت االحتجــاج على فروقات ضريبة االســتقطاع.

لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية. قدمــت الشــركة التماســًا إلــى الديوان الملكــي طالبت فيه ديوان المظالــم بإعادة النظر 
فــي الحكــم وإعــادة دراســة القضيــة. لــم يتــم قبــول االلتمــاس وقدمــت الشــركة التماســًا آخرًا وهو قيد التنفيــذ في الوقت الراهن.

كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالــم الــذي أصــدر قرارًا بتأييد االعتــراض المتعلق بالغرامــات. الحقًا لنهاية 
الســنة، قامــت الشــركة بإعــادة تقديــم التمــاس لــدى ديــوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة االســتقطاع.

انهت الشــركة الربط الزكوي للســنوات من 2009م إلى 2011م. قدمت الشــركة االقرارات الزكوية للســنوات من 2012م إلى 2016م وحصلت على 
شــهادات زكاة مقيدة.

59



تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

الــزكاة والمدفوعــات الحكومية تتمة

التابعة الشركات 

انهــت شــركة اســتثمارات المــدن الصناعيــة القابضــة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م وقدمــت اقراراتهــا الزكوية حتى ســنة 2016م وقد حصلت 
على شــهادات زكاة غير مقيدة حتى ســنة 2016م.

انهــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م. أصــدرت الهيئــة العامة للزكاة والدخــل )»الهيئة«( الربط 
الزكــوي للســنوات مــن 2013م إلــى 2015م طالبــت بموجبهــا فروقــات زكويــة بمبلــغ 4.6 مليــون ريــال ســعودي. وقد اعترضت الشــركة على ربط 

الهيئة. إضافًة لذلك، قدمت الشــركة اقرارات زكوية حتى ســنة 2016م وحصلت على شــهادات زكاة.

قدمــت الشــركة الرائــدة إلدارة عقــارات المــدن االقتصاديــة وشــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصادية المحــدودة اقراراتهما الزكوية 
للفتــرة / للســنوات مــن 2013م إلــى 2016م وحصلتــا علــى شــهادات زكاة غيــر مقيدة.

قدمــت شــركة تطويــر عقــارات المــدن االقتصاديــة المحــدودة اقرارتهــا الزكويــة للفتــرة / للســنوات 2013م إلــى 2015م وحصلت على خطاب 
تســهيالت حيث أنه لم تســجل إيرادات من العمليات.

قدمــت شــركة اعمــار المعــارف المحــدودة إقرارهــا الزكــوي للفتــرة األولــى المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م وحصلت على خطاب تســهيالت حيث 
أنــه لم تســجل إيرادات مــن العمليات.

إقرار
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المســتحقة ســنويًا 

وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة- إن وجدت- فــي الفترة التي تتم فيهــا عملية الربط.

حقــوق المســاهمين والجمعية العامة

لقــد تضمــن النظــام األساســي للشــركة والئحــة حوكمتهــا اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمة لضمان ممارســة جميع المســاهمين لحقوقهم 
النظاميــة التــي منها:

الحــق فــي الحصــول علــى األرباح التــي يتقرر توزيعها.  .1

الحــق فــي الحصــول علــى نصيب من موجودات الشــركة عنــد التصفية.  .2

حــق حضــور الجمعيــات العامــة، واالشــتراك فــي مداوالتها والتصويــت على قراراتها.  .3

حق التصرف في األســهم.  .4

حــق مراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعوى المســؤولية علــى أعضاء مجلس اإلدارة.  .5

حــق االستفســار وطلــب معلومــات بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يعــارض نظام الســوق المالية ولوائحــه التنفيذية.  .6

كمــا وفــرت الشــركة جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجه، بحيث كانت هــذه المعلومات وافية 
ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة عبــر التقاريــر الســنوية وموقــع الشــركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبــار الصحفية 

وذلــك فــي تطبيــق نشــر المعلومــات للمســاهمين دون تمييز بينهم.

ومــن جهتهــا فقــد عقــدت الشــركة فــي الســنة الماليــة 2017م 3 اجتماعــات للجمعيــة العامــة، كان أولهــا اجتمــاع الجمعية العامــة غير العادية 
الخامســة فــي يــوم االثنيــن 27 رجــب 1438هـــ الموافــق 24 أبريــل 2017م، واالجتمــاع الثانــي كان هــو اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية الثالثة عشــر 
فــي يــوم االثنيــن 5 محــرم 1439هـــ الموافــق 25 ســبتمبر 2017م أمــا االجتمــاع الثالــث فقــد كان اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية الرابعة عشــر في 

يــوم الخميــس 3 ربيــع الثانــي 1439هـــ الموافق 21 ديســمبر 2017م.

ونؤكــد بــأن الشــركة لــم تتلــق مــن المحاســب القانونــي إرنســت أنــد يونــغ أي طلــب بانعقــاد الجمعية العامة خالل الســنة الماليــة المنتهية في 
2017م ولــم يتــم انعقادهــا، كمــا نؤكــد بأنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثر طلبًا بانعقــاد الجمعية 

العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 2017م ولــم يتم انعقادها.

وقــد كانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن موعــد انعقــاد جمعياتهــا العامــة العاديــة وغيــر العاديــة ومكانها وجدول أعمالها قبــل الموعد المحدد بـ10 
أيــام، ونشــرت الدعــوات فــي موقــع تــداول وفــي صحيفــة المدينــة وعبــر موقع أعمالي الخاص بوزارة التجارة واالســتثمار. 
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وقــد وضــح اإلعــالن القواعــد التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين وإجــراءات التصويت، ولقــد اتيحت الفرصة لجميع المســاهمين 
بالمشــاركة الفعالــة والتصويــت علــى بنــود جــدول األعمــال. كمــا تمكنــوا مــن مناقشــة الموضوعــات المدرجة في جدول االعمال وتوجيه االســئلة 

إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونــي وتمــت اإلجابة عليهم.

علمــًا أنــه لــم يتقــدم اي مســاهم يملــك 5% أو اكثــر مــن أســهم الشــركة بطلــب إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
عنــد إعداده.

و تؤكــد الشــركة بأنهــا تجنبــت وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقــه فــي التصويت، كما أنها قامــت بالتحقق من 
وكاالت المســاهمين الذيــن حضــروا مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن غيــر موظفــي الشــركة. وإدراكًا مــن الشــركة ألهمية التواصل مع 

المســاهمين فقد اســتمرت في:

نشــر القوائــم الماليــة ربــع الســنوية والحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2017م علــى موقــع تــداول وذلك خالل المدة التــي حددها النظام.  .1

االلتــزام بصيغــة اإلعالنــات التــي حددتهــا هيئــة الســوق الماليــة والمعلومــات الجوهريــة التــي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشــرها.  .2

إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبــات اإلفصــاح والنمــوذج االسترشــادي المعــد من قبل هيئة الســوق المالية.  .3

4.  تحديــث موقــع الشــركة )www.kaec.net( علــى شــبكة اإلنترنــت وتحميلــه بالمعلومــات الالزمــة التي تعكس نشــاط الشــركة وأخبارها 
ونتائجهــا الماليــة بصفة دورية. 

5.  يســتمر قســم شــؤون المســاهمين فــي الشــركة بالتواصــل الدائــم مــع المســاهمين واســتقبال مقترحاتهــم واستفســاراتهم ويتــم رفعهــا 
لمجلــس اإلدارة.

ولقــد اتيحــت الفرصــة لجميــع المســاهمين بالمشــاركة الفعالــة والتصويــت علــى بنــود جدول األعمال،الســيما وان الشــركة واصلت اســتخدام نظام 
التصويــت االلكترونــي عبــر الســوق المالية الســعودية )تداول(.

وقــد قامــت الشــركة بالحصــول علــى 12 ســجل للمســاهمين خــالل العــام 2017 م وفقــا للجدول الموضح أدناه:

سبب الطلبتاريخ التقريرتاريخ الطلب

إجراءات الشركات12016/12/292017/1/1
إجراءات الشركات22017/2/62017/2/6
إجراءات الشركات32017/3/302017/4/2
الجمعيــة العامة42017/4/192017/4/24
إجراءات الشركات52017/6/12017/5/31
إجراءات الشركات62017/7/162017/7/12
أخرى72017/7/232017/7/20
إجراءات الشركات82017/9/102017/9/7
إجراءات الشركات92017/9/212017/9/20

الجمعيــة العامة102017/9/242017/9/25
إجراءات الشركات112017/10/312017/10/30
الجمعيــة العامة122017/12/212017/12/21
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تقـريـر مجلـس اإلدارة
تتمة

المخاطر المســتقبلية

كمــا هــو الحــال فــي المشــاريع االســتراتيجية العمالقــة، فــإن بنــاء مدينــة متكاملــة ينطــوي على العديد مــن المخاطر المرتبطــة بالفترة الزمنية 
الطويلــة إلنهــاء المشــروع مــع كل مــا يعنيــه ذلــك مــن ضــرورة التكيــف مــع المتغيــرات الســريعة مــن الناحية االقتصاديــة و العملية. لذا تقوم 

الشــركة من وقت آلخر بالتشــاور مع بيوت الخبرة للتأكد من دقة االفتراضات والدراســات واالعتماد على أفضل الممارســات في النشــاطات 
التــي تمارســها مــن أجــل ضمان االســتمرارية علــى المدى الطويل.

قامــت الشــركة بتحديــد تصــور عــام عــن المخاطــر و التحديــات التــي قــد تواجههــا و التــي مــن الممكــن أن تأثــر على أداءها أو علــى برامج تطوير 
المدينــة وأهمها:

أخطــار مرتبطــة بأمن وســالمة المدينة.  •

•  انخفــاض المبيعــات بســبب التباطــؤ االقتصــادي فــي المملكــة نتيجــة لهبــوط اســعار النفــط الــذي أثر علــى المناخ االســتثماري للقطاعين العام 
و الخــاص و الــذي أثــر علــى قــدرة العمــالء الحالييــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة و االســتثمارية في المدينة.

تفعيــل االنظمــة كمــا نــص عليهــا تنظيــم هيئــة المــدن االقتصاديــة و العديــد مــن األنظمــة الجديــدة أو المحدثة من الجهــات المختصة.  •

األخطــار المرتبطــة بالهجمــات االلكترونيــة التــي تعرضــت لهــا المملكــة العربية الســعودية خــالل الفترة األخيرة.  •

باإلضافــة الــى المخاطــر أعــاله تقــوم إدارة الشــركة برصــد ومتابعــة المخاطــر ذات الطبيعــة الماليــة المتمثلــة بالمخاطر التالية:

مخاطر أســعار العمولة

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب تقلبــات أســعار العمولة في الســوق. يتعلق 
تعــرض المجموعــة لمخاطــر تغيــر أســعار العمولــة فــي الســوق بالودائــع البنكيــة للمجموعــة التــي تدفــع عليها عمولــة وعلى القرض من وزارة 

الماليــة والبنــوك التجارية. 

تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار العمولــة عــن طريــق مراقبــة تقلبــات أســعار العمولــة فــي العمالت المســجلة بها مطلوباتهــا وموجوداتها التي 
تدفــع عليها عمولة.

مخاطر العملة

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب تقلبات أســعار صرف العمــالت األجنبية. لم 
تقــم المجموعــة خــالل الســنة بمعامــالت هامــة بعمــالت غيــر الريــال الســعودي والــدوالر األمريكي. ونظرًا ألن الدوالر األمريكــي مرتبط بالريال 

الســعودي فلــم تكــن المجموعــة معرضــة ألي مخاطــر عملة هامة.

مخاطر االئتمان

هــي مخاطــر عــدم وفــاء طــرف فــي أداة ماليــة بالتــزام مــا والتســبب فــي تكبــد الطرف اآلخر خســارة ماليــة. تعمل المجموعة علــى الحد من مخاطر 
االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء عــن طريــق مراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة. ووفقــًا التفاقيــة البيــع مع العمــالء فإن صك ملكية العقــار يتم تحويله 
للعمــالء فقــط عنــد اســتالم الثمــن كامــاًل. تقــوم المجموعــة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بودائع المرابحة لــدى البنوك عن طريق 

التنويــع واالســتثمار مــع األطــراف المقابلــة ذوي تصنيــف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــة فــي توفيــر األمــوال لمقابلــة التزاماتهــا المتصلــة بالمطلوبات الماليــة. يمكن أن تنتج 
مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة بمبلــغ يســاوي قيمتــه العادلة. يتم إدارة مخاطر الســيولة عــن طريق المراقبة 

المنتظمــة والتأكــد مــن توافــر أمــوال كافيــة مــن خــالل التســهيالت االئتمانيــة لمقابلــة أي التزامــات مســتقبلية. تتوقع المجموعــة أن يكون لديها 
أمــوااًل كافيــة متاحــة لدفــع جميــع المطلوبــات مســتحقة الدفع خالل 12 شــهرًا من نهاية الســنة.

تقــوم إدارة الشــركة برصــد وتقييــم كل هــذه المخاطــر والتعامــل معهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل متابعتهــا بشــكل دوري و رفعهــا لمجلس اإلدارة 
و مــن خــالل أخــذ القــرارات والتوجهــات الســليمة مــن أجــل الغــاء مفاعيــل هــذه األخطــار أو التقليل من تأثيرها الى مســتوى مقبول.
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الغرامات

تلقــت الشــركة مخالفــة وغرامــة ماليــة مــن هيئــة الســوق الماليــة مقدارهــا 100 الــف ريــال بســبب ان الشــركة أعلنت عن توقيــع عقدين مع طرف 
ذو عالقــة قبــل أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة علــى ترســية هذيــن العقديــن، وتــم مناقشــة هــذه المخالفة في اجتمــاع مجلس اإلدارة وتم وضع 

اإلجــراءات والترتيبــات الالزمــة لعدم تكرارها.

اإلقرارات

تقــر شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية بما يلي:

أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح.  .1

أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعد على أســس ســليمة، ونفــذ بفاعلية.  .2

أنــه ال يوجــد أي شــكك يذكــر فــي قــدرة شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية على مواصلة نشــاطها.  .3

واللــه الموفق،

مجلس اإلدارة
شــركة إعمــار المدينة االقتصادية
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى المساهمين في شركة إعمار المدينة االقتصادية )شركة مساهمة سعودية(

حـــــول مـراجعــــة القــوائــــم المــاليـــــة المـــوحــدة

الـــــرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشــركة إعمار المدينة االقتصادية - شــركة مســاهمة ســعودية )»الشــركة« أو »الشــركة األم«( وشــركاتها 

التابعــة )المشــار اليهــا جميعــًا بـــ »المجموعــة«( والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا في 31 ديســمبر 2017م، وقائمة الربح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة، وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة، وقائمــة التدفقــات النقدية الموحدة للســنة المنتهية في 

ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة بمــا في ذلك ملخص بالسياســات المحاســبية الهامة. 

فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بعــدل، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالي الموحــد للمجموعة كما في 31 
ديســمبر 2017م، وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية 

المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.

أســــــــاس الـــــرأي
لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تــم توضيح مســؤوليتنا بموجب تلــك المعايير 

بشــكل أكبــر ضمــن فقــرة »مســؤوليات مراجــع الحســابات حــول مراجعــة القوائــم الماليــة الموحدة« في تقريرنا. إننا مســتقلون عــن المجموعة 
وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة بمراجعتنــا للقوائــم المالية الموحــدة، وقد التزمنا 

بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. إننــا نعتقــد بــأن أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا عليها كافية ومالئمة لتوفير أســاس لرأينا.

محاور المراجعة الرئيســية
محــاور المراجعــة الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب تقديرنــا المهنــي، األكثــر أهمية خالل مراجعتنــا للقوائم الماليــة الموحدة للفترة 

الحاليــة. وقــد تــم بحــث هــذه المحــاور ضمــن ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل وخــالل تكويــن الرأي حولها، وإننا ال نقدم رأيًا مســتقاًل 
حــول هــذه المحــاور. وفيمــا يتعلــق بــكل محــور مــن المحــاور المذكــورة أدنــاه، تــم تقديــم وصف للكيفيــة التي عالجت بهــا مراجعتنا كل محور من 

هــذه المحــاور ضمن ذلك الســياق. 

لقــد التزمنــا بمســؤولياتنا المذكــورة فــي فقــرة »مســؤوليات مراجــع الحســابات حــول مراجعــة القوائــم المالية الموحدة« فــي تقريرنا، بما في 
ذلــك مــا يتعلــق بهــذه المحــاور. وبنــاًء عليــه، تضمنــت مراجعتنــا تنفيــذ اإلجــراءات التــي ُصممت لالســتجابة لتقييمنا لمخاطر األخطــاء الجوهرية في 

القوائــم الماليــة الموحــدة. توفــر نتائــج إجــراءات المراجعــة التــي قمنــا بهــاـ  بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التي تــم تنفيذها لمعالجة المحاور أدناهـ  أساســًا 
لرأينــا حــول مراجعــة القوائــم الماليــة الموحدة المرفقة.
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كيــف عالجــت مراجعتنــا محاور المراجعة الرئيســيةلمــاذا اعتبــرت بالغة األهميةمحاور المراجعة الرئيسية

تطبيــق المعايير 
الدوليــة للتقارير 

الماليــة ألول مرة

نتيجــة للمتطلبــات النظاميــة فــي المملكــة العربية الســعودية 
واعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017م، يجــب علــى المجموعــة أن تقــوم بإعداد 

القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقارير المالية 
الصــادرة عــن مجلــس المعايير المحاســبية الدوليــة المعتمدة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واالصدارات األخرى 
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيين والمشــار 
إليهــا »المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمدة فــي المملكة 

العربية الســعودية«.

أعــدت وأصــدرت المجموعــة قوائمهــا الماليــة الموحدة وفقًا 
لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكة العربية 

الســعودية الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين 
لجميــع الفتــرات الســابقة بمــا فــي ذلــك الســنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2016م. إن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2017م هــي القوائــم الماليــة الموحدة األولى 

للمجموعــة الُمعــدة طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية 
المعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية.

وبنــاًء عليــه، قامــت المجموعــة بتطبيــق المعايير الدوليــة للتقارير 
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عند إعداد 

قوائمهــا الماليــة الموحــدة للســنة التــي بــدأت في 1 يناير 2017م 
وإعــداد بيانــات المقارنــة ذات الصلــة المعروضة. وتماشــيًا مع 

متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1( المعتمد في 
المملكــة العربيــة الســعودية، تــم إعداد قائمــة المركز المالي 
الموحــدة االفتتاحيــة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2017م بعد 

إدخــال بعــض التعديــالت المطلوبــة لتعكس التحــّول من معايير 
المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكة العربية الســعودية 

الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيين إلى 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكة العربية 

الســعودية. قامــت المجموعــة بتقييــم أثــر التحّول وإجراء بعض 
التعديــالت عنــد التحــّول مــن معاييــر المحاســبة المتعارف عليها 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عن الهيئة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية 

المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى القوائم المالية 
الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م و31 ديســمبر 2016م.

لقــد اعتبرنــا هــذا األمــر محورًا رئيســيًا للمراجعة لمــا لتطبيق المعايير 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة مــن أثر جوهري على القوائم 

الماليــة الموحــدة مــن حيث االعتراف والقياس واالفصاح. 

يرجــى الرجــوع إلــى اإليضاحيــن )2( و)6( حــول القوائــم المالية 
الموحــدة بخصــوص التفاصيــل حــول التحــّول وتعديالت التســوية 

بيــن معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربية 
الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 

والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة 
العربية الســعودية.

قمنــا بتنفيــذ اإلجــراءات التاليــة فيمــا يتعلق بالتحّول 
إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمدة في 

المملكــة العربية الســعودية:

•  تقييم مدى مالءمة تطبيق المعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
وفقًا ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)1( المعتمد في المملكة العربية السعودية.

•  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة.

 •  تقييــم الفروقــات بيــن مبــادئ المحاســبة 
 المتعــارف عليهــا الناتجــة عــن التحــّول كمــا 

حددتهــا إدارة المجموعــة. 

•  اختبــار عينــة مــن التعديالت وإعــادة التصنيف )بما 
في ذلك عملية االحتســاب والتســجيل( التي 

ُأجِريــت علــى أرصــدة ومعامالت مختلفــة لجعلها 
تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية 
المعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية.

•  تقييــم مــدى مالءمــة االفصاحات التــي تمت فيما 
يتعلــق بأثــر التحــّول مــن معايير المحاســبة المتعارف 

عليهــا فــي المملكــة العربية الســعودية الصادرة 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيين إلى 

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمدة في 
المملكــة العربية الســعودية.

•  تقييــم مــدى مالءمــة اســتخدام اإلعفاءات حول 
التطبيــق بأثــر رجعــي لبعــض المعاييــر الدولية 

للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بواســطة المجموعــة عنــد إعداد 

القوائــم الماليــة الموحدة. 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى المساهمين في شركة إعمار المدينة االقتصادية )شركة مساهمة سعودية(

تتمة

حـــــول مـراجعــــة القــوائــــم المــاليـــــة المـــوحــدة تتمة

محــاور المراجعة الرئيســية تتمة
كيــف عالجــت مراجعتنــا محاور المراجعة الرئيســيةلمــاذا اعتبــرت بالغة األهميةمحاور المراجعة الرئيسية

إن اإليــرادات عنصــر مهــم ألداء وربحيــة المجموعــة. قامت تحقق االيرادات
المجموعــة بالتطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 

)15( »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء« اعتبــارًا من 1 يناير 
2016م )تاريــخ التحــّول( حيــث تعتبــر المجموعــة بــأن تطبيق هذا 

المعيــار يعكــس أداء االعمــال العقاريــة للمجموعة بشــكل أفضل.

إن تحقــق اإليــرادات مــن بيــع العقــارات ـ بمــا في ذلك الفلل 
والشــقق وقطــع األراضــي ـ يتضمــن مخاطــر جوهرية كامنة 

بســبب الحكــم والتقديــر. إن مراجعــة تقديــر النســبة المئوية إلنجاز 
المشــاريعـ  بمــا فــي ذلــك التكلفــة المتكبــدة حتــى تاريخه مقابل 

التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع يتطلــب اهتمامــًا جوهريًا أثناء 
المراجعــة وبشــكل خــاص فيمــا يتعلق بما يلي: 

•  قــدرة المجموعــة علــى إلــزام العمالء علــى الدفع مقابل 
األعمــال التــي تــم إنجازهــا بموجب شــروط العقد وتكون بهذا 
قــد اســتوفت متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 

)15( لتحقــق اإليــرادات علــى مدى المدة.

إجمالــي التكلفــة المتوقعــة لتنفيذ المشــاريع.  •

احتماليــة تحصيــل ثمــن المبيعــات المتبقي.  •

يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح )4( حول القوائــم المالية الموحدة 
للسياســة المحاســبية المتعلقــة بتحقــق اإليــرادات واإليضاح )7( 

لإلفصــاح المتعلــق باإليرادات.

تضمنــت إجــراءات المراجعــة التــي قمنا بها اســتجابًة 
لهــذا األمــر المهم ما يلي: 

•  الحصــول علــى فهــم لآللية والضوابط الرئيســية 
المتعلقــة بعمليــة تحقــق اإليــرادات. لقد فحصنا 

الضوابــط الرئيســية ذات الصلــة وتتبعنــا عملية 
التنفيــذ لتحديــد فيمــا إذا قــد تمــت عملية تحديد 

وتنفيذ وتشــغيل هذه الضوابط بشــكل فّعال 
طوال السنة.

•  فحــص عقــود العمــالء فيمــا يتعلــق ببيــع العقارات، 
علــى أســاس العينــة، لتحديــد التزامات األداء 

المترتبــة علــى المجموعــة طبقــًا لهــذه العقود 
وتقييــم فيمــا إذا كانــت التزامــات األداء هــذه 

قــد تــم اســتيفاؤها مــع مــرور الوقت او في أي 
وقــت محــدد ـ بنــاًء علــى متطلبــات المعيــار الدولي 

للتقاريــر الماليــة رقــم )15(. كمــا ركــزت إجراءاتنا 
علــى تحديــد فيمــا إذا لــدى المجموعــة قــوة نافذة 

إللــزام العمــالء علــى الدفــع مقابــل ما تم إنجازه 
حتــى تاريخه.

•  فحــص عمليــة تقديــر التكلفــة لتقييــم مدى فعالية 
آليــة تقديــر التكلفــة مــع التركيز بشــكل خاص على 

إجمالــي التكلفــة التقديرية للمشــاريع.  

•  تقييــم احتماليــة تحصيــل ثمــن المبيعــات من خالل 
الضمانــات البنكية والســندات ألمر.

•  اجــراء فحــص للتفاصيــل، علــى أســاس العينة، للتأكد 
مــن ان التكاليــف المتكبــدة حتــى تاريخه على 

التطوير قد تم تســجيلها بشــكل مالئم. وكذلك 
قمنــا بفحــص توزيــع هــذه التكاليف بين الوحدات 

المباعــة وغيــر المباعــة اعتمادًا على المســاحة 
النســبية للمشــروع المعني.

•   قمنا بإعادة احتساب اإليرادات، على أساس العينة، 
ومقارنته باالحتساب الذي قامت به اإلدارة. 

•  تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية 
المتبعــة مــن المجموعــة بخصــوص تحقــق 

اإليــرادات واالفصاحــات المتعلقــة بهــا في 
القوائــم الماليــة الموحــدة.
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كيــف عالجــت مراجعتنــا محاور المراجعة الرئيســيةلمــاذا اعتبــرت بالغة األهميةمحاور المراجعة الرئيسية

االنخفاض في 
قيمــة العقارات 

االستثمارية 
والمعدات 

تقوم المجموعة بتقييم مدى وجود مؤشرات على االنخفاض في 
قيمة عقاراتها االستثمارية والممتلكات والمعدات بشكل مستمر.

لقــد اعتبرنــا هــذا محــورًا رئيســيًا للمراجعــة نظرًا ألن تقييم مؤشــرات 
االنخفــاض فــي القيمــة تشــمل افتراضــات وتقديرات جوهرية. إن 

أي انحــراف فــي التقديــرات أو االفتراضــات يمكــن أن يكــون له تأثير 
جوهــري علــى القوائــم المالية الموحدة. 

وكجــزء مــن هــذا التقييــم تقــوم المجموعــة بفحــص ومراجعــة 
مؤشــرات تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، صافــي التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة مــن الوحــدات المحققــة للنقــد والظــروف 
الحاليــة للســوق ومؤشــرات أخــرى لــأداء. كمــا تعتبــر المجموعــة 

بعــض الموجــودات بمــا فــي ذلــك األرض المملوكــة وموجودات 
البنيــة التحتيــة كموجــودات عامــة للشــركة، وتقــوم بتجميــع 
صافــي التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن جميــع الوحــدات 

المحققــة للنقــد المرتبطــة بهــذه الموجــودات العامــة ألغــراض 
تقييــم االنخفاض.

إضافــة الــى مــا ورد أعــاله، تقــوم المجموعة باســتخدام مثمنين 
خارجييــن للقيــام بتنفيــذ التقييمــات لعقاراتهــا االســتثمارية لتحديد 

القيمــة العادلــة لهذه االســتثمارات العقارية.

يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح )4( حول القوائــم المالية الموحدة 
للسياســة المحاســبية لالنخفــاض فــي قيمــة الموجودات غير 

المتداولــة واإليضاحيــن )12( و)13( لالفصاحــات المتعلقــة 
بالممتلــكات والمعــدات والعقــارات االســتثمارية على التوالي.

خــالل مراجعتنــا إلجــراءات اإلدارة في تقييم 
لالنخفــاض فــي القيمــة، قمنــا بما يلي:

•  مناقشــة اإلدارة بخصــوص إجــراءات تحديد 
مؤشــرات االنخفــاض فــي القيمة ونتائــج التقييم.

•  فحــص التدفقــات النقديــة المتوقعــة من الوحدات 
المحققــة للنقــد، على أســاس العينة، واالســتعانة 

بمتخصصيــن مــن طرفنــا لتقييــم تقدير اإلدارة 
لالنخفــاض فــي القيمــة بمــا في ذلك فحص 

االفتراضات التي اســتندت إليها حســابات القيمة 
قيــد االســتخدام بنــاًء علــى معلومات حول قطاع 

األعمــال وظــروف الســوق ذات الصلة. وكذلك 
قــام المتخصصــون مــن طرفنــا بتقييــم ما إذا كان 

المنهــج والطــرق المســتخدمة لغرض تقييم 
االنخفــاض فــي القيمة تتماشــى مــع المعايير 

المعمــول بها.

•  تقييــم مؤهــالت وخبــرات المثمنيــن من طرف ثالث 
ممن شــاركوا في تقييم العقارات االســتثمارية.

•  تقييم مدى مالءمة السياســات المحاســبية 
المتبعــة مــن المجموعــة المتعلقــة باالنخفاض في 

قيمــة الموجــودات طويلــة األجل واالفصاحات 
ذات العالقــة فــي القوائــم المالية الموحدة. 

معلومات أخرى واردة في التقرير الســنوي للمجموعة لســنة 2017م
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2017م، خالف القوائم الماليــة الموحدة وتقريرنا 

حولهــا. إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى فــي تقريرهــا الســنوي. مــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي للمجموعة لســنة 2017م متاحًا 
لنــا بعــد تاريــخ هذا التقرير.

 ال يغطــي رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا لــن نبدي أي شــكل من أشــكال التأكيــد بهذا الخصوص. 

وفيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، إن مســؤوليتنا تنحصــر فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المشــار إليها أعاله عندمــا تكون متاحة، 
وأثنــاء القيــام بذلــك نأخــذ فــي االعتبــار إن كانــت المعلومــات األخــرى ال تتوافــق بشــكل جوهــري مــع القوائم المالية الموحدة أو مــع المعلومات 

التــي حصلنــا عليهــا خــالل المراجعــة أو أنهــا تبدو خاطئة بشــكل جوهري.  

عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي للمجموعــة، وإذا مــا تبيــن لنــا وجــود خطــأ جوهــري فيــه، فإنــه مطلوب منا إبالغ المســؤولين عــن الحوكمة بذلك.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى المساهمين في شركة إعمار المدينة االقتصادية )شركة مساهمة سعودية(

تتمة

حـــــول مـراجعــــة القــوائــــم المــاليـــــة المـــوحــدة تتمة

مســؤوليات اإلدارة والمســؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريرالمالية المعتمدة فــي المملكة 

العربيــة الســعودية والمعاييــر واالصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن واحكام نظام الشــركات والنظام 
األساســي للشــركة، ومســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد قوائــم ماليــة موحدة خالية من األخطــاء الجوهرية الناتجة 

عــن غش أو خطأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعة على االســتمرار بالعمل على أســاس مبدأ االســتمرارية 
واالفصاح، حســبما هو مالئم، عن األمور المرتبطة باالســتمرارية واســتخدام مبدأ االســتمرارية المحاســبي، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة 

لتصفيــة المجموعــة، أو إيقــاف نشــاطها، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيام بذلك.

إن المســؤولين عــن الحوكمــة مســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة إعداد التقارير الماليــة للمجموعة.

مســئوليات مراجع الحســابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطاء الجوهرية، ســواًء ناتجة عن غش أو 

خطــأ، وإصــدار تقريــر مراجعــة يشــتمل علــى رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى، لكنــه ليس ضمانة علــى أن المراجعة التي يتم 
تنفيذهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســوف تكشــف دائمــًا الخطــأ الجوهري عند وجوده. قد 
تنشــأ األخطــاء نتيجــة غــش أو خطــأ وتعتبــر جوهريــة، منفــردة أو مجتمعــة، إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التي يتخذها 

المســتخدمون علــى أســاس هــذه القوائــم المالية الموحدة.

وكجــزء مــن المراجعــة التــي تتــم وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننا نمارس التقديــر المهني ونبقي 
علــى الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. كما إننــا نقوم بما يلي:

•  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ســواًء كانــت ناتجــة عن غش أو خطأ، وتصميــم وتنفيذ إجراءات 
مراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أســاس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشــاف خطأ 

جوهــري ناتــج عــن الغــش أكبــر مــن المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ حيــث أن الغــش قــد ينتــج عــن تواطــؤ أو تزوير أو حذف متعمــد أو تضليل أو تجاوز 
إلجــراءات الرقابة الداخلية.

•  الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق بالمراجعــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعة تتناســب مع الظــروف، ولكن ليس بغرض 
إبــداء رأي حــول فعاليــة نظــام الرقابة الداخليــة للمجموعة. 

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي نفذتها اإلدارة.  •
•  التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ومــدى احتماليــة وجود عدم تيقــن جوهري متعلق 

بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة على االســتمرار وفق مبدأ االســتمرارية اســتنادًا إلى أدلــة المراجعة التي 
تــم الحصــول عليهــا. وفيمــا إذا اســتنتجنا بــأن هنــاك عــدم تيقــن جوهــري قائــم، فــإن علينــا أن نلفــت االنتباه فــي تقريرنا إلى االفصاحات ذات 
الصلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا ـ إذا كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة على أدلــة المراجعة التي 

تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االســتمرار في 
أعمالهــا وفق مبدأ االســتمرارية.

•  تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة بمــا فــي ذلــك االفصاحات ومــا إذا كانت القوائم الماليــة الموحدة تمثل 
المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العرض العادل. 

•  الحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت وأنشــطة األعمال ضمــن المجموعة إلبداء رأي حول 
القوائــم الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن توجيــه وتنفيــذ أعمــال المراجعــة واإلشــراف عليها ونبقى فقط مســؤولين عن رأينا.

مدينة الملك عبد الله االقتصادية - التقرير السنوي 2017 70



إننــا نقــوم بإبــالغ المســؤولين عــن الحوكمــةـ  مــن بيــن أمــور أخــرىـ  بنطــاق العمــل المخطــط لــه للمراجعة وتوقيت المراجعــة والنتائج الهامة 
ألعمــال المراجعــة بمــا فــي ذلــك نقــاط الضعــف الهامــة فــي نظــام الرقابــة الداخلية التــي حددناها أثناء المراجعة التــي قمنا بها.

كمــا نقــوم بتزويــد المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يتضمــن التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة المتعلقــة باالســتقاللية وإبالغهم عن كافة 
العالقــات واألمــور األخــرى التــي ُيعتقــد أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا واإلجــراءات االحترازيــة ذات العالقــةـ  حيثما اقتضى األمر.  

ومــن بيــن األمــور التــي يتــم ابالغهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة، فإننــا نحــدد األمــور األكثر أهمية فــي مراجعة القوائم الماليــة الموحدة للفترة 
الحاليــة وبالتالــي تــم تضمينهــا فــي تقريرنــا ضمــن محــاور المراجعــة الرئيســية. إننــا نبيــن فــي تقريرنــا تلــك المحاور بالتفصيل ما لــم تمنع األنظمة 

والتعليمــات االفصــاح العلنــي عــن أي منهــا، أو عندمــاـ  فــي حــاالت نــادرة جــدًاـ  نــرى أن األمــر ال ينبغــي أن يتــم االفصــاح عنــه فــي تقريرنا ألن النتائج 
الســلبية لذلــك يتوقــع أن تزيــد عــن المنافــع المتحققــة للمصلحــة العامــة من هذا االفصاح.

عن إرنســت ويونغ

أحمــد إبراهيم رضا
محاســب قانوني

رقــم الترخيص 356

10 رجــــب 1439هـ
27 مــارس 2018م

جـــدة
AIR/59/17
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

إيضاح

31 ديسمبر 
 2017م

 ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف)إيضاح 6(

71,437,9762,267,771اإليرادات
)1,093,607()615,622(7تكلفــة اإليرادات
822,3541,174,164إجمالي الربـح
المصروفات
)125,026()63,180(8بيع وتســويق

)285,972()252,501(9عموميــة وإدارية
)44,016()48,573(خســارة انخفاض القيمة

)128,161()152,368(12 )أ(استهالك
)15,091()13,069(14إطفاء

292,663575,898الربــح من العمليات الرئيســية
إيــرادات / )مصروفات( أخرى

15,95318,150إيــرادات ودائع مرابحة
)48,784()54,074(أعبــاء مالية

)1,983(1531,462حصــة فــي نتائــج شــركات مســتثمر فيهــا محاســب عنها بطريقة حقــوق الملكية
10102,858198,769إيرادات أخرى

388,862742,050الربح للســنة قبل الزكاة
)20,000()138,038(27الزكاة 

250,824722,050صافي الربح للســنة
خســارة الدخل الشامل اآلخر 

بنــود يتــم إعــادة تصنيفهــا فــي قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة في فترات الحقة:
حصة في خســارة شــاملة أخرى من شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة 

–)28,057(15 )أ(حقــوق الملكية
 بنــود لــن يتــم إعــادة تصنيفهــا في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة 

فــي فترات الحقة:
)3,076()46(25خســارة مــن إعــادة قياس برامــج المنافع المحددة

222,721718,974مجموع الدخل الشــامل للســنة
صافي الربح للســنة العائد إلى:

240,921719,683حملة األســهم في الشــركة األم 
9,9032,367حصص غير مســيطرة 

250,824722,050
مجموع الدخل الشــامل للســنة العائد إلى:

212,922716,607حملة األســهم في الشــركة األم 
9,7992,367حصص غير مســيطرة 

222,721718,974
ربحية السهم

11850,000850,000المتوســط المرجح لعدد األســهم )باآلالف(
ربح األســهم األساســية والمخفضة العائدة إلى حملة األســهم في الشــركة األم 

110.280.85)ريال ســعودي للسهم(

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 36 جــزءًا مــن هذه القوائــم المالية الموحدة.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

إيضاح
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف)إيضاح 6(

1 ينايــر 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف)إيضاح 6(

الموجودات
الموجــودات غير المتداولة

125,091,4334,663,0383,865,343ممتلــكات ومعدات 
135,085,4395,057,2215,203,417عقارات اســتثمارية 

1415,19819,45020,389موجودات غير ملموســة 
اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة 

152,388,6912,385,2862,341,479حقــوق الملكية  
2082,03169,77434,530ذمــم موظفيــن مدينــة – برنامــج تملك منزل 

–b(1024,05948,119(ذمــم مدينــة أخرى طويلة األجل
12,686,85112,242,88811,465,158مجمــوع الموجــودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
204,7794,1212,126الجــزء المتــداول مــن ذمــم موظفيــن مدينة ـ برنامــج تملك منزل

–343,41490,723إيــرادات غير مفوترة
161,769,3981,493,4761,071,128عقــارات للتطوير

17739,279563,885348,026ذمــم مدينــة وموجــودات متداولة أخرى
18524,110997,0001,012,979ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك

191,227,8101,177,3961,898,851النقــد ومــا في حكمه 
4,608,7904,326,6014,333,110مجمــوع الموجودات المتداولة
90,891––موجــودات محتفــظ بهــا بغرض البيع

17,295,64116,569,48915,889,159مجموع الموجودات
حقــوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
218,500,0008,500,0008,500,000رأس المال

2211,53611,5361,869احتياطــي نظامي
)1,422,123()715,183()502,261(خســائر متراكمة

)86()86()86(23تأثيــر تخفيــض نســبة حصــة الملكية في شــركة تابعة 
 حقــوق الملكية العائدة لحملة األســهم 

8,009,1897,796,2677,079,660في الشــركة األم 
)14,235()11,868()2,069(حصص غير مســيطرة

8,007,1207,784,3997,065,425مجمــوع حقوق الملكية
المطلوبــات غير المتداولة

247,350,0007,500,0007,100,000قــروض طويلة األجل
2552,75843,20531,192مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين

69,89863,18025,447عنصــر تمويــل غيــر مكتســب مــن ذمــم مدينة طويلة األجل
2018,81314,3366,158إيــرادات فائــدة غيــر مكتســبة - برنامــج تملك منزل

7,491,4697,620,7217,162,797مجمــوع المطلوبــات غير المتداولة
المطلوبــات المتداولة 

773,640––مبلــغ مفوتــر بالزيــادة عــن العمل المنفذ
26993,9661,135,050857,034ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 

27153,08629,31930,263زكاة مســتحقة الدفع
––24650,000الجــزء المتــداول مــن قرض طويل االجل

1,797,0521,164,3691,660,937مجمــوع المطلوبات المتداولة
المطلوبات 9,288,5218,785,0908,823,734مجموع 

17,295,64116,569,48915,889,159مجمــوع حقــوق الملكية والمطلوبات 

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 36 جــزءًا مــن هذه القوائــم المالية الموحدة. 
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

العائد إلى حملة األســهم في الشــركة األم

حصص غير 
مسيطرة

ريال سعـودي 
باآلالف

مجموع حقوق 
الملكية

ريال سعـودي 
باآلالف

رأس الـمـــال
ريال سعـودي 

باآلالف

احتياطي نظامي
ريال سعـودي 

باآلالف

خســائر متراكمة
ريال سعـودي 

باآلالف

تأثيــر تخفيض 
نســبة الملكية 

في شــركة تابعة
ريال سعـودي 

باآلالف

المجموع
ريال سعـودي 

باآلالف

7,784,399)11,868(7,796,267)86()715,183(8,500,00011,536الرصيــد كمــا فــي 1 يناير 2017م 
240,9219,903250,824–240,921––صافي الربح للســنة

)28,103()104()27,999(–)27,999(––الخســارة الشــاملة االخرى للسنة
212,9229,799222,721–212,922––مجموع الدخل الشــامل للســنة

 الرصيــد كما في 
8,007,120)2,069(8,009,189)86()502,261(318,500,00011,536 ديســمبر 2017م

7,065,425)14,235(7,079,660)86()1,422,123(8,500,0001,869الرصيــد كمــا فــي 1 يناير 2016م 
719,6832,367722,050–719,683––صافي الربح للســنة

)3,076(–)3,076(–)3,076(––الخســارة الشــاملة االخرى للسنة
716,6072,367718,974–716,607––مجموع الدخل الشــامل للســنة 

––––)9,667(9,667–تحويــل إلــى االحتياطي النظامي 
7,784,399)11,868(7,796,267)86()715,183(8,500,00011,536الرصيــد كمــا في 31 ديســمبر 2016م

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 36 جــزءًا مــن هذه القوائــم المالية الموحدة. 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

إيضاح
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

)إيضاح 6(

األنشــطة التشغيلية 
388,862742,050الربــح للســنة قبل الزكاة 

تعديــالت لمطابقــة الربــح للســنة قبــل الــزكاة مع صافــي التدفقات النقدية:
12232,584197,246 و 13استهالك

48,57344,016خســارة انخفــاض في القيمة
1413,06915,091إطفاء

54,07448,784أعبــاء مالية
1,983)31,462(15حصــة مــن نتائــج شــركات مســتثمر فيهــا محاســب عنها بطريقة حقــوق الملكية

)18,150()15,953(إيــرادات ودائع مرابحة
)1,326()333(عكــس قيــد إيرادات فائدة غير مكتســبة

5,23614,289مصــروف منافــع الموظفيــن ـ برنامــج تملك منزل
)709(163,526مخصــص عقــارات للتطوير

177,83521,885مخصــص ديون مشــكوك فــي تحصيلها
296–خســارة مــن بيــع ممتلكات ومعدات

2513,93310,597مخصــص مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين
8,165–15 )ب(اســتبعاد حصــة أربــاح من بيع اراضي

719,9441,084,217
تعديــات رأس المــال العامل

)42,024()13,341(ذمــم موظفيــن مدينــة ـ برنامــج تملك منزل
)864,363()252,691(إيــرادات غيــر مفوترة، صافي

)164,742()277,180(عقــارات للتطوير
)285,863()159,169(ذمــم مدينــة وموجــودات متداولة أخرى 

278,016)149,010(ذمم دائنة ومســتحقات
5,241)131,447(النقد المســتخدم فــي العمليات

)48,784()54,074(أعبــاء مالية مدفوعة
)20,944()6,345(27زكاة مدفوعة

)1,660()4,426(25مكافــأة نهايــة الخدمة المدفوعــة للموظفين
)66,147()196,292(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة التشــغيلية

األنشطة االستثمارية 
472,89015,979صافــي الحركــة فــي ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك

15,95318,150إيــرادات ودائع مرابحة
46,875–متحصــالت مــن بيــع موجــودات مصنفة كمحتفــظ بها للبيع

)967,022()652,010(12شــراء عقارات ومعدات
904–متحصــالت مــن بيــع عقارات ومعدات

)139,820()88,028(13مبالــغ متكبــدة على عقارات اســتثمارية
)14,152()8,817(14شــراء موجودات غير ملموســة 

)53,955(–15 )ب(اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية
)1,093,041()260,012(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية

األنشــطة التمويلية
500,000400,000صافــي الحركــة فــي قروض طويلة األجل

6,71837,733صافــي الحركــة فــي إيرادات تمويل غير مكتســبة 
506,718437,733صافــي النقــد من األنشــطة التمويلية

)721,455(50,414الزيــادة / )النقــص( فــي النقد وما في حكمه
1,177,3961,898,851النقــد ومــا فــي حكمه في بداية الســنة

1,227,8101,177,396النقــد ومــا في حكمه في نهاية الســنة
معلومــات رئيســية غير نقدية

معامــالت رئيســية غيــر نقديــة تــم اظهارهــا فــي اإليضاحات 12 و13و16 و28

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 36 جــزءًا مــن هذه القوائــم المالية الموحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

معلومات عن الشــركة  .1
شــركة إعمار المدينة االقتصادية )»الشــركة« أو »الشــركة األم«( هي شــركة مســاهمة ســعودية تم تأسيســها وتعمل في المملكة العربية 

الســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 2533 بتاريــخ 3 رمضــان 1427هـــ )الموافــق 21 ســبتمبر 2006م( وحصلــت الشــركة على الســجل التجاري األولي 
رقم 4030164269 بتاريخ 8 رمضان 1427هـ )الموافق 26 ســبتمبر 2006م(. تم نقل المقر الرئيســي المســجل للشــركة األم إلى رابغ بســجل تجاري 

معــدل بالرقــم 4602005884 تاريــخ 6 ربيــع أول 1436هـــ )الموافــق 28 ديســمبر 2014م(.

تــزاول الشــركة األم أعمالهــا فــي مجــال التطويــر العقــاري فــي المناطــق االقتصاديــة وغيرهــا، كمــا تقــوم بأنشــطة تطوير أخرى بمــا في ذلك البنى 
التحتيــة وترويــج وتســويق وبيــع األراضــي داخــل مناطــق التطويــر ونقــل ملكيــة / إيجــار األراضــي وتطوير المباني والوحدات الســكنية وبناء منشــآت 

نيابــة عــن اآلخريــن. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تطويــر مدينة الملك عبــد الله االقتصادية. 

كما في تاريخ التقرير المالي، لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإليضاح )4( )ويشار إليها فيما بعد مجتمعة بـ »المجموعة«(.

أساس اإلعداد  .2

2ـ1 بيــان االلتزام
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمدة فــي المملكة العربية الســعودية والمعايير 

واإلصــدارات األخــرى عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. إن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017م 
هــي القوائــم الماليــة الموحــدة الســنوية األولــى للمجموعــة طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة في المملكة العربية الســعودية 

والمعاييــر واالصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. وبالتالــي، تــم تطبيــق المعيار الدولــي للتقارير المالية 
رقــم )1( »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة« كمــا تــم اعتمــاده فــي المملكــة العربيــة الســعودية. انظــر اإليضاح )6( لمزيد من 

المعلومــات حــول تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية بواســطة المجموعة.

2-2 أســاس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بموجــب مبــدأ التكلفة التاريخية باســتخدام أســاس االســتحقاق المحاســبي ومبدأ االســتمرارية المعدل 
للوصــول إلــى صافــي القيمــة الحاليــة لذمــم الموظفيــن المدينــة – برنامــج تملــك منــزل، كمــا تم اســتخدام القيمة اإلكتواريــة الحالية من أجل 

احتســاب منافــع الموظفيــن وغيرهــا مــن المنافــع المتعلقــة بما بعــد انتهاء الخدمة.

2-3 العملــة الوظيفيــة وعملة العرض
تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالريــال الســعودي وهــو العملــة الوظيفيــة للشــركة األم. تقوم المجموعــة بتحديد العملة 

الوظيفيــة لــكل منشــأة والبنــود التــي يتــم إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة لــكل منشــأة ليتم قياســها باســتخدام العملة الوظيفية. وتــم تقريب جميع 
األرقام ألقرب ألف إال إذا أشــير إلى خالف ذلك.

األحــكام والتقديرات واالفتراضات المحاســبية الهامة  .3
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن اإلدارة عمــل أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثر على مبالــغ اإليرادات والمصروفات 
والموجــودات والمطلوبــات المصــرح عنهــا واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالي. إال أن عدم التأكد بشــأن هذه 

االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج قــد تتطلــب تعديــاًل جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة للموجودات أو المطلوبات التي ســتتأثر في 
الفترات المســتقبلية.

تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات إلــى الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولــة في ظل الظروف الموجودة وتســتخدم للحكم 
علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي يصعــب الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية 

بشــكل متواصــل. يتــم تســجيل مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديرات أو في فتــرة المراجعة والفترات 
المســتقبلية إذا كانــت التقديــرات المتغيــرة تؤثــر علــى الفتــرات الحالية والمســتقبلية.

تــم بيــان األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات المحاســبية الهامــة التــي لهــا تأثيــر جوهــري على القوائــم المالية الموحــدة للمجموعة كاآلتي:
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األحكـــــام
اســتيفاء التزامات األداء

يجــب علــى المجموعــة تقييــم كل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــالء لتحديــد مــا إذا تــم اســتيفاء التزامــات األداء علــى مدى الوقت أو في وقت 
محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة المالئمــة إلدراج اإليــرادات. قامــت المجموعــة بتقييــم ذلــك بنــاًء على اتفاقيات البيع والشــراء التــي أبرمتها مع 

العمــالء واحــكام االنظمــة والقوانيــن ذات الصلــة. وفــي حــال العقــود التــي يتــم توقيعهــا لتقديــم موجــودات عقارية للعمالء، ال تقــوم المجموعة 
بإيجــاد أصــل ذي اســتخدام بديــل للمجموعــة وعــادًة يكــون لهــا حــق نافــذ المفعــول لســداد التــزام أداء تــم اكتماله حتــى تاريخه. وفي مثل هذه 

الظــروف، تــدرج المجموعــة اإليــرادات علــى مــدار الوقــت. وعندمــا ال يكــون الحــال كذلك، يتــم إدراج اإليرادات في وقت محدد.

اختــارت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــالت فــي توزيــع ســعر المعاملــة بالنســبة اللتــزام األداء حيــث يتــم إدراج اإليرادات على مــدى الوقت. تعتبر 
المجموعــة أن اســتخدام طريقــة المدخــالت والتــي تتطلــب إدراج اإليــرادات اســتنادًا إلــى جهــود المجموعــة الســتيفاء التزام األداء توفر أفضل 

مرجــع لإليــرادات المكتســبة فعــاًل. وفــي ســياق تطبيــق طريقــة المدخــالت تقــوم المجموعــة بتقديــر تكاليف اكمال المشــاريع من أجــل تحديد مبلغ 
اإليــرادات التــي يجب إدراجها.

تحديد أســعار المعامالت
يجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. وعند عمل مثل هذا الحكم، تقوم المجموعة 

بتقييم تأثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد وأي ثمن غير نقدي في العقد.

تصنيف العقارات االســتثمارية 
تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان العقــار مؤهــاًل كعقــار اســتثماري بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )40( عقارات اســتثمارية. عند عمل 

مثــل هــذا الحكــم، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار مــا إذا كان العقــار يحقــق تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر ومســتقل عن الموجودات األخــرى التي تحتفظ 
بهــا المجموعــة. قــررت المجموعــة أن الفنــدق والمبانــي الســكنية المخدومــة التــي تملكهــا يجــب أن تصنــف كجــزء من العقــارات والمعدات أكثر من 

أن تكــون ضمــن العقــارات االســتثمارية بمــا أن المجموعــة هــي التــي تقوم بتشــغيل هذه الموجودات.

تحويــل موجــودات اســتثمارات عقاري ومعدات إلــى عقارات للتطوير
تقــوم المجموعــة ببيــع موجــودات عقاريــة ضمــن دورة أعمالهــا العاديــة. عنــد تحديــد الموجــودات العقاريــة التي تم تصنيفها مســبقًا كاســتثمارات 
عقاريــة للبيــع ضمــن دورة األعمــال العاديــة، يتــم حينهــا تحويــل الموجــودات إلــى عقــارات للتطويــر بقيمتهــا الدفتريــة في التاريخ الــذي تم تحديدها 
علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع. تــدرج المتحصــالت مــن مثــل هــذه الموجــودات كإيــرادات وفقــًا للمعيار الدولي للتقريــر المالي رقم )15( »اإليرادات 

مــن العقــود مع العمالء«.

التزامــات عقــود إيجار تشــغيلي -المجموعة كمؤجر
ُتبــرم المجموعــة عقــود إيجــار تجاريــة وبالتجزئــة علــى محفظتهــا للعقــارات االســتثمارية. حــددت المجموعــة بناًء على تقييم شــروط وأحــكام الترتيبات 

بأنهــا تحتفــظ بجميــع مخاطــر ومنافــع الملكيــة لهــذه العقــارات وبالتالــي يتم احتســابها كعقود إيجار تشــغيلي.

توحيد الشــركات التابعة
قامــت المجموعــة بتقييــم جميــع الشــركات المســتثمر فيهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة عليهــا وفقــًا للمعيار الدولــي للتقرير المالي رقم 
)10( »القوائــم الماليــة الموحــدة«. قامــت المجموعــة بتقييــم، مــن بيــن أمــور أخــرى، الحصــة التــي تمتلكهــا والترتيبات التعاقديــة المطبقة وقدرتها 

وحدود مشــاركتها في األنشــطة ذات الصلة في الشــركات المســتثمر فيها لتحديد ما إذا كانت تمارس ســيطرة عليها أم ال.

التقديرات واالفتراضات
برامــج المنافع المحددة

يتــم تحديــد تكلفــة برامــج المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة لاللتــزام باســتخدام تقييمــات اكتواريــة. يتضمن التقييــم االكتواري وضع العديد 
مــن االفتراضــات المتنوعــة التــي قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. وهــذا يتضمــن تحديد معــدالت الخصم وزيادة الرواتب في 
المســتقبل ومعــدل الوفيــات ومعــدل حركــة التوظيــف الموظفيــن. ونتيجــة التعقيــدات الخاصــة بعمليــة التقييــم وطبيعتــه الطويلة األجل، فإن 

التــزام المنافــع المحــددة يمتــاز بحساســية عاليــة تجــاه التغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. يتــم فحــص جميع االفتراضات في تاريــخ التقرير المالي. إن 
معاييــر القيــاس األكثــر عرضــة للتغييــر هــي معــدل الخصــم والزيــادة المســتقبلية للرواتــب. عنــد تحديــد معدل الخصم المالئــم، تعتمد اإلدارة على 

العائــد الســوقي علــى ســندات الشــركات العاليــة الجــودة. تعتمــد زيــادات الرواتب المســتقبلية على معــدالت التضخم المســتقبلية واألقدمية 
والترقيــة والعــرض والطلــب فــي ســوق التوظيــف. يســتند معــدل الوفيــات إلــى جــداول الوفيــات المتاحة والخاصة بالدول المحــددة. قد تتغير 
اســتقراءات جــداول الوفيــات علــى فتــرات اســتجابة للتغيــرات الســكانية. توجــد تفاصيــل أكثــر حــول التزامات منافــع الموظفين في اإليضاح )25(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

األحــكام والتقديــرات واالفتراضات المحاســبية الهامة تتمة  .3

التقديــرات واالفتراضات تتمة
انخفــاض قيمــة الذمــم المدينة التجاريــة والذمم المدينة األخرى

يتــم تقديــر المبالــغ غيــر القابلــة للتحصيــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى عندمــا يصبح من غير المحتمــل تحصيل كامل 
المبلــغ. تطبــق المنشــأة نمــوذج قيــاس الخســائر االئتمانيــة فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة الذمــم المدينة التجارية والذمــم المدينة األخرى.

األعمــار اإلنتاجيــة للممتلكات والمعدات والعقارات االســتثمارية
تحــدد المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للعقــارات والمعــدات والعقــارات االســتثمارية لحســاب االســتهالك. يتم تحديــد هذا التقدير 

بعــد األخــذ فــي االعتبــار المــدة المتوقــع فيهــا اســتخدام األصــل والتلــف الطبيعــي. تقــوم اإلدارة بفحص األعمار اإلنتاجيــة التقديرية وطريقة 
االســتهالك دوريــًا للتأكــد مــن توافــق طريقــة ومــدة االســتهالك مــع النمــوذج المتوقع للمنافع االقتصاديــة من هذه الموجودات.

تكلفة تنفيذ المشــاريع
تقــوم المجموعــة بتقديــر تكلفــة إكمــال المشــاريع لتحديــد التكلفــة العائــدة علــى اإليــرادات التــي يتــم إدراجهــا. تتضمن هــذه التقديرات من بين أمور 
أخــرى تكاليــف اإلنشــاء والمطالبــات المتنوعــة وتكلفــة الوفــاء بالتزامــات تعاقديــة أخــرى تجــاه العمــالء. يتــم فحص هذه التقديرات بصفــة منتظمة. 

قــد تؤثــر أي تغيــرات الحقــة فــي التكاليــف التقديريــة لإلكمــال على نتائــج الفترات الالحقة.

انخفــاض قيمــة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر المالية فــي تاريخ كل تقرير 

مالــي. يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الماليــة لتحديــد انخفــاض القيمــة فــي حــال وجود مؤشــرات على عدم امكانية اســترداد القيــم الدفترية. عندما 
يتــم احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال، تقــوم اإلدارة بتقييــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن األصــل أو الوحــدة المحققة للنقــد وتختار معدل 

الخصــم المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقات النقدية.

مبدأ االستمرارية
قامــت إدارة المجموعــة بعمــل تقييــم لقدرتهــا علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وتوصلــت إلى أن لديها الموارد لالســتمرار في 
نشــاطها فــي المســتقبل المنظــور. إضافــًة لذلــك، ليســت اإلدارة علــى درايــة بــأي عــدم تيقــن جوهــري قد يلقي بظالل من الشــك حول قدرة 

المجموعة على االســتمرار وفق مبدأ االســتمرارية. وبالتالي، تم االســتمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة على أســاس مبدأ االســتمرارية.

السياســات المحاسبية الهامة  .4
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية التــي طبقتهــا المجموعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحدة وفي إعداد قائمــة المركز المالي 

االفتتاحيــة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م ألغــراض التحــّول إلــى المعاييــر الدولية للتقارير المالية باســتثناء 
تطبيــق االســتثناءات ذات العالقــة أو اإلعفــاءات المتاحــة كمــا وردت فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1(. تــم اإلفصاح عــن تفاصيل هذه 

االســتثناءات واإلعفاءات في اإليضاح )6(.

أساس التوحيد
تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.  تتحقــق الســيطرة عندما تتعرض 

المجموعــة أو يكــون لهــا حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة نتيجــة مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، ولــدى المجموعة القدرة علــى التأثير على 
تلك العوائد من خالل ممارســة نفوذها على الشــركة المســتثمر فيها. تســيطر المجموعة بشــكل خاص على الشــركة التي تســتثمر بها إذا ـ 

وفقــط إذا ـ كان للمجموعــة:

نفــوذ علــى الشــركة المســتثمر فيهــا )أي: حقــوق حاليــة تعطــي المجموعــة القــدرة الحاليــة على توجيه أنشــطة الشــركة التي تســتثمر بها(.  •
التعــرض أو الحقــوق فــي الحصــول علــى العوائــد المختلفــة نتيجــة مشــاركتها في الشــركة التي تســتثمر فيها.  •

القــدرة علــى اســتخدام نفوذهــا علــى الشــركة التي تســتثمر بها للتأثيــر على عوائدها.  •

بشــكل عــام، هنــاك افتــراض بــأن امتــالك غالبيــة حقــوق التصويــت ينتــج عنــه ســيطرة. ولتعزيز هــذا االفتراض وعندما يكــون للمجموعة أقل من 
أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مشــابهة علــى الشــركة التــي تســتثمر فيهــا، فــإن المجموعــة تعتبــر جميــع الحقائــق ذات الصلة والظروف في 

تقييــم إن كان للمجموعــة نفــوذ علــى الشــركة التــي تســتثمر فيهــا، وهذا يتضمن:

الترتيــب التعاقــدي مــع بقيــة حملــة حقــوق التصويت في الشــركة المســتثمر فيها.  •
الحقــوق الناشــئة عــن الترتيبــات التعاقدية األخرى.  •

حقــوق المجموعــة فــي التصويــت وحقوق التصويــت المحتملة.  •
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تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــدى اســتمرارية ســيطرتها علــى الشــركة التــي تســتثمر بهــا إذا ما أشــارت الحقائق والظــروف أن هناك تغيرات 
لعنصــر أو أكثــر مــن العناصــر الثالثــة للســيطرة. يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة اعتبــارًا مــن تاريــخ ســيطرة المجموعة على الشــركة التابعة وتســتمر حتى 

زوال ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة. يتــم ضــم الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات الخاصة بالشــركة التابعــة المقتناة أو 
المباعــة خــالل الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ اســتحواذ المجموعــة على الســيطرة وحتــى تاريخ فقدان المجموعة للســيطرة على 

الشــركة التابعة. 

يتــم الربــط مــا بيــن الدخــل او الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر مع حملة األســهم في الشــركة األم للمجموعــة والحصص غير 
المســيطرة حتــى لــو أن هــذا الربــط قــد يــؤدي إلــى رصيــد عجــز فــي الحصص غير المســيطرة. يتم اســتبعاد جميع الموجــودات والمطلوبات وحقوق 

الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت مــا بيــن شــركات المجموعة بالكامــل عند التوحيد.

يتــم احتســاب أي تغّيــر فــي حصــة الملكيــة فــي شــركة تابعــةـ  دون زوال الســيطرةـ  كمعاملــة حقــوق ملكيــة. وفيمــا إذا فقــدت المجموعة الســيطرة 
علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تقــوم باســتبعاد الموجــودات )بمــا فيهــا الشــهرة( والمطلوبــات والحصــة غير المســيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق 

الملكية ويتم تســجيل أي ربح أو خســارة ناتجة عن زوال الســيطرة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. ويتم تســجيل أي 
اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمة العادلة.

لدى الشــركة اســتثمارات في الشــركات التابعة التالية والتي تتعلق بالمشــاركة بالتطوير واالســتثمارات والتســويق والمبيعات/عقود اإليجار 
والعمليــات وصيانــة العقــارات وتقديــم خدمات تعليم عالي وتأســيس الشــركات:

سنة التأسيس بلد التأسيساسم الشركة 

 نســبة المســاهمة في رأس المال 
)مباشــرة أو غير مباشــرة(

2016م2017م

99%99%2010مالمملكــة العربية الســعودية شــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة 
98%98%2011مالمملكــة العربية الســعودية شــركة تطويــر المناطــق الصناعية المحدودة

98%98%2013مالمملكــة العربية الســعودية شــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة
98%98%2013مالمملكــة العربية الســعودية الشــركة الرائــدة إلدارة عقــارات المدن االقتصادية 

98%98%2013مالمملكــة العربية الســعودية شــركة تطويــر عقــارات المدن االقتصادية
100%100%2015مالمملكــة العربية الســعودية شــركة إعمــار المعارف المحدودة

الشــركات التابعــة ليــس عندهــا اســتثمارات تقليديــة او قــروض كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و2016م. لــم يكــن هنــاك إيــرادات فائــدة للســنتين 
المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2017م و2016م. انظــر اإليضــاح )15( للمعلومــات المتعلقــة بالشــركات المســتثمر فيهــا المحاســب عنهــا بطريقــة 

حقــوق الملكية.

االســتثمار في شــركات محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية )زميلة ومحاصة(
الشــركة الزميلة هي المنشــأة التي تمارس عليها المجموعة نفوذًا هامًا ولكنها ليســت ســيطرة على السياســات المالية والتشــغيلية. شــركة 

المحاصــة هــي المنشــأة التــي يكــون للمجموعــة ســيطرة مشــتركة عليهــا ويتــم تأسيســها بموجــب اتفاقيــة تعاقدية تســتدعي الموافقة باإلجماع 
علــى القــرارات المالية والتشــغيلية االســتراتيجية. 

ُتحتســب اســتثمارات المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة والمحاصــة وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة. بموجــب هــذه الطريقة، يتم بدايًة إدراج 
االســتثمارات فــي الشــركة الزميلــة والمحاصــة بالتكلفــة. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار لتســجيل التغيرات في حصــة المجموعة في 

صافي موجودات الشــركة الزميلة وشــركة المحاصة منذ تاريخ االســتحواذ. تعكس قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة 
حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة والمحاصــة. ويتــم عــرض أي تغيــر في الدخل الشــامل اآلخر للشــركات المســتثمر فيها 

كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة. إضافــة لذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغيرًا مدرجًا مباشــرًة فــي حقوق الملكية في الشــركة الزميلة 
أو المحاصــة، فــإن المجموعــة تقــوم عندئــذ بتســجيل حصتهــا مــن أي تغيــرات ـ حســب مقتضــى الحــال ـ فــي قائمــة التغيرات في حقــوق الملكية 
الموحــدة. يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعة والشــركة الزميلة وشــركة المحاصة في حدود 

حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلة والمحاصة. 

تعــد القوائــم الماليــة للشــركة الزميلــة والمحاصــة فــي نفــس فترة التقرير المالــي للمجموعة. 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل خســارة انخفاض اســتثمارها في الشــركة الزميلة أو 
المحاصــة. تحــدد المجموعــة كمــا فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي مــا إذا كان هنــاك دليــاًل موضوعيــًا علــى انخفاض قيمة االســتثمار في الشــركة الزميلة 

أو شــركة المحاصــة. وفــي حــال وجــود مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة عندئــذ باحتســاب مبلغ انخفــاض القيمة باعتباره الفــرق بين المبلغ 
القابل لالســترداد من الشــركة الزميلة أو شــركة المحاصة وقيمتها الدفترية ومن ثم تقوم بإدراج الخســارة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل 

الشــامل اآلخر الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

االســتثمار في شــركات محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية )زميلة ومحاصة( تتمة
عند زوال الســيطرة الجوهرية على الشــركة الزميلة أو الســيطرة المشــتركة على شــركة المحاصة، تقوم المجموعة بقياس أي اســتثمار متبقي 

وتســجيله بقيمتــه العادلــة. يتــم تســجيل أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لشــركة المحاصــة عنــد زوال الســيطرة المشــتركة عليهــا والقيمة العادلة 
لالســتثمار المتبقي والمتحصالت من االســتبعاد في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

عندمــا تزيــد حصــة المجموعــة فــي الخســائر عــن حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لتلــك الحصة 
إلــى الصفــر ويتــم التوقــف عــن االعتــراف بــأي خســائر إضافيــة إال فــي حــدود وجــود التــزام أو قامــت المجموعــة بدفــع مبالغ نيابة عن الشــركة 

المســتثمر فيها.

تصنيــف مــا هــو متــداول مقابل ما هو غير متداول
الموجودات

تعــرض المجموعــة الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي اســتنادًا إلــى التصنيــف متــداول / غيــر متداول. يتــم تصنيف األصل ضمن 
الموجــودات المتداولــة في حال:

توقــع بيــع األصــل أو هنــاك نيــة لبيعــه أو اســتهالكه خــالل دورة األعمــال العادية التشــغيلية؛ أو  •
االحتفاظ باألصل بشــكل رئيســي بغرض المتاجرة؛ أو  •

توقــع بيــع األصــل خــالل 12 شــهرًا بعد تاريــخ التقرير المالي؛ أو  •
•  كــون األصــل نقــدًا أو فــي حكــم النقــد إال إذا كان محظــورًا تبــادل األصــل أو اســتخدامه لتســوية التــزام مــا خــالل 12 شــهرًا على األقل من تاريخ 

التقريــر المالي.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف جميــع الموجــودات األخرى كموجــودات غير متداولة.

المطلوبات
يعتبــر االلتــزام ضمــن المطلوبــات المتداولة في حال:

توقع تســوية االلتزام خالل الدورة التشــغيلية العادية؛ أو  •
االحتفاظ بااللتزام بشــكل رئيســي بغرض المتاجرة؛ أو  •

تســوية االلتزام خالل 12 شــهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو  •
عــدم وجــود حــق غيــر مشــروط لتأجيــل تســوية االلتــزام علــى مــدى 12 شــهرًا على األقل من تاريــخ التقرير المالي.  •

تقــوم المجموعــة بتصنيــف جميــع االلتزامــات األخرى كمطلوبــات غير متداولة.

تحقق اإليرادات
تطبيــق مبكــر للمعيــار الدولــي للتقريــر المالي رقم )15(

صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( بخصــوص إيــرادات العقــود مــع العمــالء في شــهر مايو 2014م ويســري مفعوله للفترات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018م أو بعــد هــذا التاريــخ ســواًء باالســتناد إلــى التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي أو المعدل مع الســماح بالتطبيــق المبكر. يحدد 

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( نموذجــًا شــاماًل واحــدًا للمحاســبة علــى اإليــرادات مــن العقــود مع العمالء ويحــل محل توجيهات إدراج 
اإليــرادات الحاليــة عبــر العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات فــي نطــاق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية. يؤســس هذا المعيــار نموذجًا جديدًا من 

خمــس خطــوات ســوف ُتطبــق علــى اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود مــع العمــالء. وبموجــب المعيــار الدولي للتقاريــر المالية )15(، يتم إدراج اإليرادات 
بالمبلــغ الــذي يعكــس الثمــن الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل تحويــل البضائع أو الخدمــات إلى العميل. 

قامــت المجموعــة بفحــص تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( واختــارت التطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقريــر المالي رقم )15( اعتبارًا 
مــن 1 ينايــر 2016م ألن المجموعــة تعتبــر أنــه يعكــس أداء أعمالهــا بشــكل أفضــل. اختــارت المجموعــة التطبيــق الكامــل المســموح بــه بأثر رجعي 

حســب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( بعــد اعتمــاد المعيــار الجديــد.  وبالتالــي، تــم بيــان تفاصيل التعديالت على الفترة الســابقة مباشــرة 
الــذي تــم تطبيــق هــذا المعيــار عليها فث اإليضاح )6(.
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نتيجــة للتطبيــق المبكــر، قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســة المحاســبية التاليــة لالعتــراف باإليــرادات عنــد إعداد قوائمهــا المالية الموحدة:

اإليــرادات مــن العقــود مع العمالء فيمــا يتعلق ببيع العقارات
تقــوم المجموعــة بــإدراج اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء اســتنادًا إلــى نمــوذج مــن خمس خطوات مبين فــي المعيار الدولــي للتقارير المالية 

رقم )15(:

الخطــوة 1.  تحديــد العقــد مــع العميــل: العقــد هــو اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينتــج عنــه حقــوق والتزامات الزامية ويوضــح المعايير التي يجب 
اســتيفاؤها لكل عقد.

تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد: التــزام األداء هــو وعــد للعميــل حســب العقــد مــن أجــل نقل بضائع أو تقديم خدمــات للعميل. الخطــوة 2. 
الخطــوة 3.  تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو الثمــن المتوقــع مــن المجموعــة مقابــل تناقــل البضائع أو الخدمات المتفــق عليها مع 

العميــل، باســتثناء المبالــغ المحصلــة نيابــًة عــن أطراف ثالثة.
الخطــوة 4.  توزيــع ســعر المعاملــة علــى التزامــات األداء فــي العقــد: بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن التــزام أداء، تقــوم المجموعــة 

بتوزيــع ســعر المعاملــة علــى كل التــزام أداء بمقــدار مبلــغ مقــدر للثمــن المتوقــع تحصيلــه مــن البضائــع أو الخدمــات لقــاء تأديــة التــزام 
األداء.

الخطــوة 5.  إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تســتوفي المنشــأة التزام األداء.

تســتوفي المجموعــة التــزام األداء وتقــوم بــإدراج اإليــرادات علــى مــدى مــدة العقــد إذا مــا حققت أي مــن المتطلبات التالية:

حصــول العميــل علــى المنافــع الناتجــة عــن أداء المجموعــة واســتهالك تلــك المنافــع في ذات الوقت، أو  .1
أداء المجموعة يؤدي إلى إنشــاء أو تحســين أصل واقع تحت ســيطرة العميل وقت التحســين أو اإلنشــاء، أو  .2

3.  أداء المجموعــة لاللتــزام ال ُيَكــون أصــاًل الســتخدامات أخــرى للمجموعــة، كمــا يكــون للمجموعــة الحــق فــي تحصيــل المبلغ لــأداء المكتمل حتى 
تاريخــه واجب النفاذ.

بالنســبة اللتزامــات األداء التــي ال يتحقــق فيهــا أحــد الشــروط أعــاله، فإنــه فيتــم إدراج اإليــرادات فــي الوقــت الذي يتم فيه اســتيفاء التزام األداء.

عندمــا تقــوم المجموعــة باســتيفاء التــزام أداء مــن خــالل تقديــم البضائــع أو الخدمــات الموعــودة، فــإن المجموعــة بذلك تقــوم بإيجاد أصل بناًء 
علــى العقــد مقابــل الثمــن الــذي حصلــت عليــه جــراء األداء. وإذا مــا تجــاوز مبلــغ الثمــن المفوتــر للعميــل مبلغ اإليرادات المدرجــة فهذا يزيد من 

التــزام العقد.

تقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للثمــن المســتلم أو المســتحق القبــض مــع األخذ بالحســبان شــروط الدفــع التعاقدية المحددة.

يتــم إدراج اإليــرادات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة بمقــدار الحــد المتوقع لتدفق المنافــع االقتصادية إلى 
المجموعــة مــع إمكانيــة قيــاس اإليــرادات والتكاليــف ــــ حيثمــا ينطبق ــ بصــورة يعتد بها.

اإليــرادات من التأجير
يتــم إدراج إيــرادات التأجيــر مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقد اإليجار ذي الصلة. يتم إضافــة التكاليف 

األوليــة المباشــرة المتكبــدة أو الحوافــز جــراء التفــاوض والترتيــب لعقــد اإليجــار التشــغيلي وُتعتبــر كجــزء ال يتجــزأ مــن القيمة الدفتريــة للعقد المؤجر 
وإدراجه على أســاس القســط الثابت طوال مدة عقد اإليجار.

إيرادات الخدمات
يتــم تســجيل اإليــرادات مــن الخدمــات المقدمــة عندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر نتيجــة المعاملــة بصــورة ُيعتد بها اســتنادًا إلى مرحلة إكمــال المعاملة 

فــي تاريــخ التقريــر المالــي. وفــي حــال عــدم القــدرة علــى قيــاس النتائــج بطريقــة ُيعتــد بهــا، فإنه يتم إدراج اإليرادات فقط فــي حدود إمكانية 
اســترجاع المصروفــات المتكبدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

تحقــق اإليرادات تتمة
إيرادات الضيافة 

تشــمل إيــرادات الفنــادق إيــرادات الغــرف واألغذيــة والمشــروبات والخدمــات األخــرى المقدمــة ذات الصلة، ُتدرج اإليــرادات بعد الخصومات 
ورســوم البلدية على أســاس االســتحقاق عند تقديم تلك الخدمات.

إيرادات المدرسة
يتم إدراج إيرادات الرســوم الدراســية ورســوم التســجيل واألتعاب األخرى كدخل على أســاس االســتحقاق.

إيــرادات ودائع المرابحة ألجل
يتــم إدراج اإليــرادات مــن ودائــع المرابحــة ألجــل لــدى البنوك على أســاس العائد الفعال.

تكاليف اإليرادات
تتضمــن تكاليــف اإليــرادات تكلفــة األراضــي وتكاليــف التطويــر وتكاليــف الخدمــات األخــرى المتعلقــة بها. تســتند تكلفة اإليرادات الى نســبة 

التكلفــة المتكبــدة إلــى التاريــخ المتعلــق بالوحــدات التــي بيعــت إلــى مجمــوع التكاليــف التقديريــة لكل مشــروع. تكلفة إيرادات الفندق والمدرســة 
ُتحتســب علــى أســاس التكلفــة الفعليــة لتقديم الخدمات.

المصروفات
تشــمل مصروفــات البيــع والتســويق والمصروفــات العموميــة واإلداريــة التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ال تعتبــر بالتحديد جــزءًا من تكلفة 

اإليــرادات. مصروفــات البيــع والتســويق هــي تلــك المصروفــات الناشــئة عــن جهــود المجموعــة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التســويق. يتم 
تصنيــف جميــع المصروفــات باســتثناء األعبــاء الماليــة، االســتهالك، اإلطفــاء وخســائر االنخفــاض فــي القيمة كمصروفــات عمومية وإدارية. يتم 

توزيــع المصروفــات المشــتركة األخــرى مــا بيــن تكاليــف إيــرادات وتكاليــف بيــع وتســويق ومصاريــف عمومية وإدارية على أســاس ثابت عند اللزوم.

الزكاة
تحتســب الــزكاة للمجموعــة وفقــًا لأنظمــة الماليــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم تحميل مخصص الــزكاة للمجموعة والزكاة 

التــي تتعلــق بملكيــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــدة. يتــم تســجيل أي التزامــات إضافيــة، إن وجــدت، التــي قــد تصبــح مســتحقة عنــد االنتهــاء مــن الربــط في نفس الســنة المالية التــي يتم فيها 

اعتمــاد الربط الزكوي.

ضريبة االستقطاع
تســتقطع المجموعــة ضرائــب علــى بعــض المعامــالت مــع جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربية الســعودية كما هو مطلــوب وفقًا لأنظمة 

الضريبيــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم تســجيل ضريبــة االســتقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبيــة كمطلوبات.

العمالت األجنبية 
يتــم تســجيل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة مبدئيــا لمنشــآت المجموعــة وفقــًا ألســعار الصــرف الفوري للعملــة الوظيفية في التاريخ 

الــذي تصبــح فيــه المعاملــة مؤهلــة لالعتــراف. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمالت األجنبية بأســعار الصرف الفوريــة للعملة 
الوظيفيــة الســائدة فــي تاريــخ التقريــر المالــي. تــدرج جميــع الفروقــات الناتجــة عــن تســوية أو تحويــل بنــود نقدية في قائمة الربح أو الخســارة 

والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة لعملــة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف كما فــي تاريخ المعامالت 
األوليــة وال يتــم تعديلهــا الحقــًا. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلة لعملة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف في 

التاريــخ الــذي جــرى فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم التعامــل مــع الربــح أو الخســارة الناشــئة عــن تحويــل البنود غير النقدية التي يتم قياســها 
بالقيمــة العادلــة بمــا يتماشــى مــع االعتــراف بالربــح أو الخســارة مــن التغيــرات في القيمــة العادلة للبند.
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الممتلــكات والمعدات
االعتراف والقياس

تقــاس بنــود العقــارات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمة، إن وجدت. تشــمل مثل هذه 
التكاليــف تكاليــف االقتــراض للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل فــي حال اســتيفاء معايير التحقق. 

عندمــا تكــون األجــزاء الهامــة مــن بنــد العقــارات والمعــدات ذات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة بشــكل جوهري فإنها تحتســب كبنود مســتقلة )مكونات 
رئيســية( للعقــارات والمعدات.

يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد بنــد مــن العقــارات والمعــدات عــن طريــق مقارنة متحصالت االســتبعاد مع القيمــة الدفترية للعقارات 
والمعــدات ويتــم االعتــراف بهــا بالصافــي ضمــن إيــرادات أخــرى فــي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال جــزء هــام مــن بنــد عقــارات ومعــدات فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان من المحتمل تدفــق منافع اقتصادية 
مســتقبلية كامنــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس تلــك التكاليــف بشــكل موثــوق. يتــم اســتبعاد القيمة الدفتريــة للبند المســتبدل. عندما يتطلب 

األمــر اســتبدال قطــع هامــة لعقــارات ومعــدات علــى فتــرات زمنيــة، تقــوم المجموعــة بــإدراج مثل هذه القطع كموجــودات فردية مع أعمار 
إنتاجيــة محــددة ويتــم اســتهالكها وفقــًا لذلــك. وبالمثــل، عنــد القيــام بفحــص رئيســي، يتــم إدراج تكلفته فــي القيمة الدفتريــة للعقارات والمعدات 

كاســتبدال إذا مــا تــم اســتيفاء معاييــر اإلدراج. يتــم إدراج تكاليــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى فــي قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــدة حال تكبدها.

يتــم إلغــاء قيــد أي بنــد مــن بنــود العقــارات والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عــدم توقــع منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتخدامه أو اســتبعاده. 
يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناشــئة عــن اســتبعاد أصــل مــا )المحتســب باعتبــاره الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيع والقيمــة الدفترية لأصل( في 

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحدة عنــد إلغاء قيد األصل.

االستهالك
يحتســب االســتهالك بنــاًء علــى القيمــة القابلــة لالســتهالك والتــي هــي تكلفــة أصــل مــا أو مبلــغ آخــر يحل مــكان التكلفة ناقصًا قيمتهــا المتبقية. ال 

يتــم اســتهالك األرض المملوكة. 

يتم احتســاب االســتهالك على أســاس القســط الثابت طوال األعمار اإلنتاجية للموجودات المعنية ذات الصلة.

ُتراجــع طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة بشــكل دوري ويتــم تعديلها إذا لزم األمر.

االعمــال الرأســمالية تحت التنفيذ
يتــم تســجيل االعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقــص أي انخفــاض مســجل فــي القيمــة. عندمــا تكون الموجودات جاهزة لالســتثمار 

المقصــود منــه يتــم تحــول االعمــال الرســمالية تحــت التنفيــذ الــى فئــة العقــارات والمعدات المالئمة وتحتســب وفقًا لسياســات المجموعة.

عقود اإليجار
إن تحديــد مــا إذا كانــت االتفاقيــة هــي )أو فحواهــا( عقــد إيجــار يســتند إلــى جوهــر االتفاقيــة فــي تاريــخ بداية العقــد. يتم تقييم االتفاقيــة لتحديد ما 
إذا كان الوفــاء باالتفاقيــة يعتمــد علــى اســتخدام أصــل مــا )أو موجــودات( أو أن االتفاقيــة تنقــل الحــق فــي اســتخدام األصــل )أو موجودات( حتى 

لــو لــم يتــم تحديــد األصــل )أو تلك الموجودات( بشــكل صريــح في االتفاقية.

المجموعة كمســتأجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار فــي تاريــخ البــدء كعقــود إيجــار تمويلــي أو عقــود إيجــار تشــغيلي. يتــم تصنيــف عقد اإليجار الذي بموجبه تنتقل بشــكل 

جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة المأجــور إلــى المجموعــة كعقــد إيجــار تمويلــي. بشــكل عام، فإن جميــع عقود اإليجار التي 
تبرمهــا المجموعــة هــي عقــود إيجــار تشــغيلي وال يتــم االعتــراف بالموجــودات المؤجــرة فــي قائمة المركز المالــي للمجموعة. 

عقــد اإليجــار التشــغيلي هــو عقــد بخــالف عقــد اإليجــار التمويلــي. يتــم تحميــل الدفعــات التي تتــم بموجب عقود اإليجار التشــغيلي كمصروف 
تشــغيلي على قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة على أســاس القســط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
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تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

عقــود اإليجار تتمة
المجموعة كمؤجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال يتــم مــن خاللهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومنافــع الملكية بشــكل جوهري مــن المجموعة كعقود إيجار تشــغيلي. 

تدخــل المجموعــة فــي عقــود إيجــار علــى محفظــة اســتثماراتها العقاريــة. قــررت المجموعــة بنــاًء على تقييم شــروط وأحكام االتفاقيــات أنها تحتفظ 
بجميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة هــذه العقــارات وبالتالــي احتســبت العقــود كعقــود إيجــار تشــغيلي وتحميل إيرادات عقود اإليجــار على قائمة 

الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وفقــًا لبنــود عقــود اإليجــار علــى فتــرة العقــد على أســاس منظم باعتبار أن هــذه الطريقة تمثل 
نمــوذج الوقــت الــذي يتــم مــن خاللــه االســتفادة من المنافع مــن الموجودات المؤجرة. 

تديــر المجموعــة »برنامــج تملــك منــزل للموظــف« والــذي يتــم تصنيفــه كعقــد إيجــار تمويلــي. وفقــًا للبرنامج، تقوم المجموعــة ببيع وحدات تم 
انشــاؤها للموظفيــن مــن خــالل اتفاقيــات إيجــار تمويلــي بــدون فائــدة علــى مــدى عشــرين ســنة. بشــكل عام، يحق للموظف أن يســتمر في االنتفاع 

مــن هــذا البرنامــج حتــى بعــد ســن التقاعــد أو عنــد االســتقالة أو عنــد انهــاء خدماتــه مــن المجموعــة. يتم االعتراف بإجمالــي قيمة دفعات االيجار 
كذمــم مدينــة فــي إطــار برنامــج تملــك منــزل للموظــف. يتــم تســجيل الفــرق بيــن إجمالــي الذمم المدينــة والقيمة الحالية للذمــم المدينة كإيرادات 
فائــدة غيــر مكتســبة وُتــدرج مــع التأثيــر المقابــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر الموحدة كمصروف منافــع للموظفين. يتم 

إدراج إيــرادات الفائــدة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة علــى مــدى مدة عقد اإليجار باســتخدام ســعر الفائدة الفعال. 
فــي حــال إلغــاء عقــد تملــك منــزل للموظــف مــن قبــل الموظــف، فيتــم حجــز المبلغ المدفــوع من الموظف بموجــب البرنامج ويتم إدراجه في 

قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

تــدرج حوافــز عقــود اإليجــار أو أي رفــع لإليجــارات فــي عقــود اإليجــار كجــزء ال يتجــزأ مــن مجمــوع التــزام الذمم المدينة مــن عقد االيجار ويتم 
احتســابها علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد. تــدرج اإليجارات الطارئــة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتســابها.

تكاليف االقتراض
تتكــون تكاليــف االقتــراض مــن الفائــدة والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المنشــأة فيمــا يتعلــق باقتراض األموال. تتم رســملة تكاليف االقتراض 

العائــدة مباشــرة إلــى إنشــاء أصــل باســتخدام معــدل الرســملة حتــى تلــك المرحلــة التــي يتم فيهــا فعليًا إتمام تنفيــذ األعمال الضرورية إلعداد 
األصــل المؤهــل للغــرض المحــدد لــه وبعــد ذلــك تحّمــل هــذه التكاليــف علــى قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر الموحدة.  وفي حال 

القــروض المحــددة، فــإن جميــع هــذه التكاليــف العائــدة مباشــرًة إلــى اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل تتطلــب فترة زمنية جوهريــة لتجهيزه للغرض 
المحــدد لــه أو للبيــع فــإن مثــل هــذه التكاليــف يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة األصــل ذي الصلــة. ويتم إدراج جميــع تكاليف االقتراض األخرى 

كمصاريــف فــي الفتــرة التــي تحدث فيها. 

يتــم خصــم إيــرادات االســتثمار المكتســبة مــن االســتثمار المؤقــت لقــروض محــددة حتــى يتــم إنفاقها على الموجودات المؤهلــة من تكاليف 
االقتــراض المؤهلة للرســملة.

العقارات االستثمارية
العقــارات االســتثمارية هــي العقــارات التــي يتــم اقتناؤهــا ألغــراض اكتســاب إيــرادات إيجــار أو تنميــة رأس المــال أو كالهما معــًا إضافة إلى تلك 

التــي يتــم اقتناؤهــا الســتعماالت مســتقبلية غيــر محــددة كعقــارات اســتثمارية لكــن ليــس بغــرض البيع ضمن دورة األعمال العادية واســتعماالت 
فــي مجــال إنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات ألغــراض إداريــة. يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة بعد خصم االســتهالك المتراكم وأي 

خســائر انخفــاض فــي القيمــة ـ إن وجــدت. يتــم اســتهالك العقــارات االســتثمارية بطريقــة القســط الثابــت على مدى العمــر اإلنتاجي التقديري 
للموجــودات ذات الصلــة. ال يتــم اســتهالك األرض واألعمــال الرأســمالية تحــت التنفيذ. 

يتم اســتبعاد العقارات االســتثمارية إما عند بيعها أو ســحبها بشــكل دائم من االســتخدام وال يتوقع منها أي منافع اقتصادية مســتقبلية. يدرج 
الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لأصــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة فــي الفترة التي تم 

بها االســتبعاد.
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يتــم تحويــل العقــارات مــن عقــارات اســتثمارية إلــى عقــارات للتطويــر فقــط عندمــا يكــون هناك تغيرًا في االســتعمال. تتم مثــل هذه التحويالت 
طبقــًا للقيمــة الدفتريــة للعقــارات فــي تاريخ التحويل.

يتــم فحــص األعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن توافــق طريقــة وفترة االســتهالك مع النموذج المتوقــع للمنافع 
االقتصاديــة مــن هذه الموجودات.

قيــاس القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة باإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة مثــل العقــارات االســتثمارية كجزء مــن قوائمها المالية الســنوية. القيمة 
العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه مقابــل بيــع أصــل أو ســداد التــزام فــي معاملة تتم بين أطراف الســوق في تاريخ القياس. يســتند 

قيــاس القيمــة العادلــة إلــى االفتــراض بــأن معاملــة بيــع األصل أو تحويــل االلتزام تتم إما:

من خالل الســوق الرئيســية لأصل أو االلتزام؛ أو  •
من خالل الســوق األكثر منفعة لأصل أو االلتزام في ظل غياب ســوق رئيســية.  •

يجب أن تكون الســوق الرئيســي أو الســوق األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة. 

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مــا باســتعمال االفتراضــات التــي يســتخدمها أطــراف الســوق عند تســعير األصل أو االلتزام على 
افتــراض أن األطــراف فــي الســوق يتصرفــون وفــق مــا يحقق أفضل مصالــح اقتصادية لهم.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل غيــر المالــي فــي الحســبان قــدرة األطــراف في الســوق على توفيــر منافع اقتصادية باســتخدام األصل فيما 
يحقــق أفضــل منفعــة منــه أو بيعــه إلــى طــرف آخــر مــن أطراف الســوق لتحقيق أفضــل منفعة منه. 

تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم تتــالءم مــع الظــروف وتتوافــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمة العادلــة وتعظيم اســتخدام المعطيات القابلة 
للمالحظــة ذات العالقــة وتقليــص اســتخدام المعطيــات غيــر القابلــة للمالحظة.

الموجودات غير الملموســة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل مســتقل بالتكلفــة عنــد االعتــراف الولــي. بعد االعتراف األولي، ُتحمــل الموجودات غير 
الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم وخســائر انخفــاض متراكمــة. ال تتــم رســملة الموجــودات المنتجــة داخليًا ويتــم إظهار المصروفات 

ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر فــي الفترة التــي يتم تكبدها. 

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة لتكــون أمــا محددة أو غير محددة.

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة علــى مــدى العمــر اإلنتاجي االقتصــادي ويتم تقييمهــا لتحديد انخفاض 
القيمــة إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن األصــل غيــر الملمــوس يمكــن أن يكــون قــد تعــرض النخفــاض القيمــة. يتــم فحص فتــرة اإلطفاء وطريقة 

اإلطفــاء لأصــل غيــر الملمــوس ذات العمــر اإلنتاجــي المحــدد علــى األقــل فــي نهايــة كل الفتــرة التي أعــد عنها التقرير المالي. يتم احتســاب 
التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصل عــن طريق تعديل 

فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما يقتضــي الحــال، ويتــم اعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم إدراج مصروف اإلطفــاء للموجودات غير 
الملموســة ذات األعمــار المحــددة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة ضمــن فئــة المصروفات بما يتماشــى مع وظيفة 

الموجــودات غير الملموســة.

يتــم فحــص تقييــم العمــر غيــر المحــدد ســنويًا لتحديــد مــا إذا كان سيســتمر تصنيفــه كغيــر محــدد المــدة بشــكل مدعوم. وإذا لــم يكن كذلك، فإن 
التغييــر فــي تقييــم العمــر اإلنتاجــي مــن غيــر محــدد إلى محدد يكون على أســاس مســتقبلي. 

ُتقــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء إدراج األصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيع والقیمــة الدفترية لأصل ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عند اســتبعاد األصل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

انخفــاض قيمــة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي بتقديــر مــا إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى انخفــاض قيمــة أصــل مــا. وفى حال وجود أي مؤشــر على ذلك، 

أو عنــد الحاجــة إلــى إجــراء اختبــار ســنوي النخفــاض قيمــة األصــل تقــوم المجموعــة بتقديــر قيمة األصــل القابلة لالســترداد. وتتمثل قيمة األصل 
القابلــة لالســترداد فــي القيمــة العادلــة لأصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد ناقصــًا تكلفــة البيــع أو القيمــة قيــد االســتعمال ـ أيهما أعلى، وُتحدد 

القيمــة القابلــة لالســترداد لأصــل المنفــرد مــا لــم يكــن األصــل يحقــق تدفقــات نقديــة مســتقلة بشــكل كبير عن النفقــات المتولدة من موجودات 
أو مجموعــات أخــرى مــن الموجــودات. وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لأصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد القيمــة القابلة لالســترداد يعتبر األصل 

منخفــض القيمــة وُتخفــض قيمتــه الــى القيمة القابلة لالســترداد. 

عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتعمال، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتها الحالية باســتخدام معــدل الخصم بما 
يعكــس التقديــرات الســوقية الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود. وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف إتمام البيع، يتــم مراعاة المعامالت 

الســوقية الحديثــة وفــي حــال عــدم القــدرة علــى تحديــد مثــل هذه المعامالت يتم اســتخدام نموذج تقييم مناســب. 

يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي لمعرفــة إذا مــا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن الخســائر الناتجــة عــن االنخفاض في القيمة المناســب في 
القيمــة والتــي تــم إدراجهــا مســبقا غيــر موجــودة أو انخفضــت.  وفــي حــال وجــود مثــل هذا المؤشــر، تقــوم المجموعة بتقديــر المبلغ الممكن 

اســترداده مــن قيمــة األصــل أو الوحــدة المحققــة للنقــد. يتــم عكــس قيــد الخســارة الناتجــة عــن االنخفاض في القيمة التي ســبق إدراجها فقط 
فــي حــال وجــود تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد لأصــل منــذ أن تم إدراج آخر خســارة ناتجة عن االنخفاض 

فــي القيمــة. إن عكــس القيــد محــدود حيــث أن القيمــة الدفتريــة لأصــل يجــب أال تتجــاوز قيمتــه القابلــة لالســترداد وال تتجاوز القيمــة الدفترية التي 
قــد يتــم تحديدهــا ناقصــًا االســتهالك فــي حــال عــدم تحقــق أي خســارة فــي قيمــة األصل في الســنوات الســابقة. يتم إدراج عكــس القيد هذا في 

قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار االنتاجيــة غيــر المحــددة لمعرفــة االنخفــاض في القيمة ســنويًا على مســتوى الوحدة 
المحققــة للنقــد، حســب مقتضــى الحــال، وعندمــا تشــير الظــروف على انخفــاض القيمة الدفترية.

عقارات للتطوير
ُتصنف العقارات التي يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي في طور اإلنشاء أو التطوير لغرض البيع كعقارات للتطوير وُتدرج بالتكلفة أو صافي 

القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل. تتضمن تكلفة عقارات للتطوير تكلفة األرض واإلنشاء والمصروفات األخرى المتعلقة بتجهيز العقارات 
للبيع. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصًا التكاليف التقديرية لإلكمال ومصروفات البيع. 

تقــوم اإلدارة بفحــص القيــم الدفتريــة للعقــارات للتطوير على أســاس ســنوي.

الموجــودات غيــر المتداولــة المحتفظ بها للبيع
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة كموجــودات محتفــظ بهــا للبيــع فــي حــال وجود احتمالية عالية الســتردادها بشــكل أساســي من خالل 

البيــع أكثــر مــن االســتخدام المســتمر. يمكــن اســتيفاء متطلبــات التصنيــف كمحتفــظ بهــا للبيــع فقــط عنــد االحتمالية العالية لالســتبعاد وأن األصل 
متــاح للبيــع الفــوري فــي حالتــه الراهنــة. إن اإلجــراءات المطلوبــة إلتمــام البيــع يجــب أن توضــح أنــه لــم يكــن هناك تغيرات جوهرية أو انه ســيتم اتخاذ 

قــرار بإيقاف البيع. 

يتــم قيــاس مثــل هــذه الموجــودات عــادة بالقيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع -أيهما أقل. يتم إدراج خســائر االنخفاض في 
القيمــة علــى التصنيــف األولــي كموجــودات محتفــظ بهــا للبيــع وإدراج األربــاح والخســائر الالحقــة مــن إعــادة القياس في قائمة الربح أو الخســارة 

والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

وفــي حــال تصنيــف األصــل كأصــل محتفــظ بــه للبيــع فإنــه ال يتــم إطفــاؤه أو اســتهالكه بعد ذلك وال يتم احتســاب االســتثمار في الشــركة 
المســتثمر فيهــا بعــد ذلــك بطريقة حقــوق الملكية.

األدوات المالية
التطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقريــر المالي رقم )9(

يدخــل المعيــار الدولــي لتقــري المالــي رقــم )9( »األدوات الماليــة« حيــز التنفيــذ للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018م أو بعد ذلك التاريخ. 
اختــارت المجموعــة التطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9( بأثــر رجعــي مــن 1 ينايــر 2016م. يعالــج المعيار الدولــي للتقارير المالية 

رقــم )9( »األدوات الماليــة« تصنيــف وقيــاس واســتبعاد الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويقــدم قواعــد جديدة لمحاســبة التحوط 
ونموذجــًا جديــدًا النخفــاض قيمــة الموجودات المالية.
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االعتــراف األولــي ـ الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية
يجــب علــى المنشــأة إدراج أي أصــل مالــي أو التــزام مالــي فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا وفقــط عندمــا تصبــح المنشــأة طرفــًا من أحكام 

تعاقديــة لأداة.

الموجودات المالية
القياس األولي

عنــد القيــاس األولــي، باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرًا تمويليــًا جوهريــًا، تقــوم المجموعة بقياس األصل المالــي بالقيمة 
العادلــة زائــدًا ـ فــي حــال لــم يكــن األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربح أو الخســارة، يتم قيــاس الموجودات المالية بتكاليــف المعاملة 
العائــدة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل المالــي. يتــم إنفــاق تكاليــف معاملــة الموجــودات الماليــة المحملــة بالقيمة العادلة من خــالل قائمة الربح أو 

الخســارة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.  

يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحــوي عنصــرًا تمويليــًا جوهريــًا أو التــي تســتحق فــي أقل من 12 شــهرًا بســعر المعاملة وفقــًا للمعيار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقم )15(.

التصنيــف والقياس الاحق
تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة ضمــن فئــات القياس التالية: 

أ(  تلــك الموجــودات التــي يجــب تصنيفهــا الحقــًا بالقيمــة العادلــة )إمــا مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل اآلخر الموحدة أو من خــالل قائمة الربح أو 
الخســارة الموحدة(. 

تلــك الموجــودات التــي يجــب قياســها بالتكلفة المطفأة.  ب( 

يعتمــد التصنيــف علــى نمــوذج أعمــال المنشــأة فــي إدارة الموجــودات الماليــة والشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقديــة. إن الموجودات المالية 
للمجموعــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة هي الفئة األنســب إلــى المجموعة.

لــم تصنــف المجموعــة أي أصــل مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفة المطفأة
يجــب قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة في حال اســتيفاء الشــرطين التاليين: 

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أ تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أ( 
ب(  أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة التــي هي دفعــات للمبلغ األصلي والفائــدة على المبلغ 

األصلــي القائم.

تتضمــن الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى وذمم الموظفين لبرنامــج تملك منزل 
وودائــع مرابحــة ألجــل. تتضمــن ودائــع المرابحــة ألجــل لــدى البنــوك إيداعــات لــدى البنــوك بتواريخ اســتحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشــهر وأقل من 

ســنة واحدة من تاريخ اإليداع. 

بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعــال ناقصًا االنخفاض 
فــي القيمــة )إن وجــدت(. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ باالعتبــار أي خصــم او عــالوة علــى االقتناء والرســوم أو التكاليف التي 

تعتبــر جــزءًا أساســيًا مــن معــدل الفائــدة الفعــال. يتــم إدراج إطفــاء معــدل الفائــدة الفّعــال ضمــن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخســارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. ُتــدرج الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة فــي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

إعادة التصنيف
عندمــاـ  وفقــط عندمــاـ  تقــوم المنشــأة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا فــي إدارة الموجــودات الماليــة، فإنــه يجــب عليهــا إعادة تصنيــف جميع موجوداتها 

الماليــة المتأثــرة بذلــك وفقــًا لمتطلبــات التصنيــف المذكورة أعاله.

إلغــاء االعتــراف بالموجودات المالية
يتــم بشــكل رئيســي إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي )أو حســب مقتضــى الحــال جــزء مــن أصــل مالي أو جزء مــن مجموعة من موجودات ماليــة متماثلة( 

)أي اســتبعادها مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للمجموعــة( عنــد انتهــاء الحــق في اســتالم التدفقــات النقدية من األصل.

انخفــاض قيمــة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم احتماليــة وجــود دليــل موضوعــي علــى أن أصــل مالــي أو مجموعــة من الموجــودات المالية قد 

تعرضــت لالنخفــاض. يظهــر انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر إذا كان لــإلدراج األولــي لًأصــل تأثير علــى التدفقات النقدية المســتقبلية 
التقديريــة مــن األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة والتي يمكن قياســها بصــورة ُيعتد بها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

األدوات الماليــة تتمة
الموجــودات المالية تتمة

انخفــاض قيمــة الموجــودات المالية تتمة
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( مــن المنشــأة تطبيــق نمــوذج لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة فيما يتعلــق بانخفاض قيمة 

الموجــودات الماليــة. ليــس بالضــرورة حصــول حــدث ائتمانــي مــن أجــل إدراج الخســائر االئتمانيــة. تقوم المنشــأة، بداًل من ذلك، مســتخدمة نموذج 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتغيــرات كمــا فــي تاريــخ كل تقرير مالي. 

يجــب قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا إمــا بمبلــغ يعــادل )أ( 12 شــهرًا مــن الخســائر المتوقعة أو )ب( الخســائر المتوقعة 
الطويلــة األجــل. فــي حــال عــدم زيــادة المخاطــر االئتمانيــة لــأداة الماليــة بشــكل جوهــري منذ البدايــة، عندئذ يتم تكوين مخصص يعادل الخســارة 

المتوقعــة لمــدة 12 شــهرًا. وفــي حــاالت أخــرى، يجــب عمــل مخصــص للخســائر االئتمانيــة طويلــة االجل. بالنســبة للذمم المدينــة التجارية التي 
تتضمــن عنصــرًا تمويليــًا جوهريــًا، يتــم اســتخدام طريقــة مبســطة ال تتطلــب عمــل تقييــم للزيــادة فــي المخاطــر االئتمانيــة في تاريــخ كل تقرير مالي. 

بــداًل مــن ذلــك، بإمــكان المنشــأة تكويــن مخصــص مقابــل الخســائر المتوقعــة للخســائر المتوقعة طويلة االجل. اختارت الشــركة االســتفادة من 
خيــار الخســائر االئتمانيــة طويلــة األجــل. بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرًا تمويليــًا جوهريًا، يتوجب على المنشــأة اســتخدام 

الخســائر االئتمانيــة طويلة األجل. 

يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة لأصــل مــن خــالل اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم إدراج مبلــغ الخســارة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل 
الشــامل اآلخــر الموحــدة. تســتمر إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام معدل الفائدة المســتعمل فــي خصم التدفقات 

النقديــة المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم شــطب القــروض مــع المخصــص المرتبط بالقــروض ـ عندما ال يكون هناك 
احتمــال واقعــي لالســترداد المســتقبلي وتحقــق جميــع الضمانــات أو تحويلهــا إلــى المجموعــة. وفيمــا إذا فــي ســنة الحقــةـ  زاد أو نقــص مبلغ 

خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التقديريــة بســبب حــدث وقــع بعــد تســجيل االنخفــاض فــي القيمــة فيتم زيادة أو تقليص خســارة االنخفاض في 
القيمة المســجلة ســابقًا من خالل تعديل حســاب المخصص. إذا ما تم عكس قيد شــطب ما في وقت الحق، فيتم قيد االســترداد إلى تكاليف 

التمويــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

المطلوبــات المالية
القياس األولي 

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد االعتــراف األولــى كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل 
اآلخــر الموحــدة وكقــروض وســلف وذمــم دائنة ــ حســب مقتضى الحال. 

يتــم تســجيل جميــع المطلوبــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حــال القــروض طويلــة األجل والســلف والذمم الدائنة بعد خصــم التكاليف 
المباشــرة العائــدة علــى المعاملــة. تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع وقروض وســلف.

التصنيــف والقياس الاحق
يجــب علــى المنشــأة تصنيــف جميــع المطلوبــات الماليــة كمــا تــم قياســها فــي وقت الحق بالقيمــة المطفأة، فيما عدا:

المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. أ( 
المطلوبــات الماليــة التــي تنشــأ عنــد تحويــل أصــل مالــي غيــر مؤهــل إللغــاء قيــد األصل أو عند تطبيق طريقة المشــاركة المســتمرة. ب( 

عقــود ضمان مالي.  ج( 
التزامــات لتقديــم قــرض بمعــدل اقل من ســعر الفائدة في الســوق. د( 

هـــ(  الثمــن المحتمــل الُمــدرج مــن قبــل الجهــة المقتنيــة فــي عمليــة تجميــع أعمــال والتــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولي للتقاريــر المالية رقم )3(. يتم 
قيــاس هــذا الثمــن المحتمــل الحقــًا بالقيمــة العادلــة مــع تغيــرات ُتســجل فــي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل الموحدة.

يتــم قيــاس جميــع المطلوبــات الماليــة للمجموعــة الحقــًا بالقيمــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفّعال. تدرج األرباح والخســائر في 
قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة عنــد إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات مــن خالل عملية إطفاء معــدل الفائدة الفعال. 

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى االقتنــاء والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزءًا أساســيًا من 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال. يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفّعــال كتكاليــف تمويــل فــي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

إعادة التصنيف
ال يمكــن للمجموعــة إعــادة تصنيــف أي التــزام مالي.
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إلغــاء االعتــراف بالمطلوبات المالية
يتــم إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي عنــد الوفــاء بــه أو إلغــاؤه أو انتهــاؤه. وعنــد اســتبدال التــزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حســب شــروط 

مختلفــة تمامــًا أو عنــد تعديــل شــروط التــزام حالــي بشــكل جوهــري، فــإن مثــل هــذا االســتبدال أو التعديــل يتم التعامل معه كإلغــاء قيد لاللتزام 
المالــي األصلــي مــع االعتــراف بااللتــزام الجديــد. يتــم تســجيل الفــرق مــا بيــن القيــم الدفتريــة ذات الصلة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل 

الشــامل اآلخر الموحدة.

االفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق االولــي للمعيار الدولــي للتقارير المالية رقم )9(
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( وفقــًا ألحــكام التحــّول المبينــة فــي المعيــار الدولي للتقاريــر المالية رقم )9( 

تاريــخ التطبيــق االولــي )أي التاريــخ الــذي قامــت بــه المجموعــة بتقييــم موجوداتهــا الماليــة القائمــة ومطلوباتهــا الماليــة من حيــث متطلبات المعيار 
الــدوي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( هــو 1 ينايــر 2016م. وبالتالــي قامــت المجموعــة بتطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم )9( حول 

األدوات التــي لــم تســتبعد كمــا فــي 1 يناير 2016م.

فــي تاريــخ التطبيــق االولــي 1 ينايــر 2016م لــم تكــن هنــاك تعديــالت علــى تصنيــف الموجــودات الماليــة والمطلوبات المالية بموجــب المعيار الدولي 
للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(. ولكــن انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة بمبلــغ 10.5 مليــون ريال ســعودي نتيجة تغير 

فــي أســاس القيــاس بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيار المحاســبة الدولي رقم )39(.   

لــم تكــن هنــاك موجــودات ماليــة او مطلوبــات ماليــة كانــت المجموعــة قد قامت بتحديدها ســابقًا كاســتثمارات مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمــة الربــح أو الخســارة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( التــي كانــت خاضعــة إلعادة التصنيف اختارتهــا المجموعة إلعادة التصنيف عند 

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(. لــم تكــن هنــاك موجــودات ماليــة او مطلوبات مالية قد اختارتها المجموعة للتحديد كاســتثمارات 
مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح او الخســارة فــي تاريــخ التطبيق االولي للمعيار الدولــي للتقارير المالية رقم )9(.

مقاصــة األدوات المالية
يتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتســجل بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فقط عند وجــود حق حالي نافذ 

نظامــًا لتســوية المبالــغ المدرجــة وتوفــر النيــة لــدى المجموعــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبات على أســاس الصافــي أو تحقيق الموجودات 
وســداد المطلوبات في آن واحد.

النقــد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا حكمــه مــن نقــد فــي الصنــدوق ونقــد لــدى البنــوك واســتثمارات أخــرى قصيرة األجل ذات ســيولة عالية ـ إن وجدت، تاريخ 

اســتحقاقها األصلــي ثالثــة أشــهر أو أقــل والخاضعــة لمخاطــر ضئيلــة في التغيــرات في القيمة.

ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك
تتضمــن ودائــع المرابحــة ألجــل لــدى البنــوك إيداعــات لــدى البنــوك مــدة اســتحقاقها األصليــة أكثــر مــن ثالثة أشــهر وأقل من ســنة واحدة من 

تاريخ اإليداع.

المخصصات
ُتــدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام )قانونــي أو ضمنــي( ناشــئ عــن حدث ســابق ويكون هنــاك احتمال أن ُيطلب من 

المجموعــة ســداد هــذا االلتــزام مــن خــالل تدفقــات نقديــة للمــوارد إلــى خــارج المجموعة تجســد منافع اقتصادية ويكون باإلمــكان إجراء تقدير 
يعتــد بــه لمبلــغ االلتــزام. وحيثمــا تتوقــع المجموعــة ســداد بعــض أو كامــل المخصــص ـ علــى ســبيل المثــال ـ بموجب عقــد تأمين، فيتم إدراج 

الســداد كأصــل مســتقل ولكــن فقــط عندمــا يكــون الســداد مؤكــدًا فعليــًا. يتــم عــرض المصــروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخســارة 
والدخل الشــامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي ســداد. 

إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهريــًا، يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل الخصم الذي 
يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة بااللتــزام. عنــد اســتخدام الخصم يتم تســجيل الزيــادة في المخصص 

نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمويــل فــي قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

يتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي وُتعــدل لتعكــس أفضــل تقديــر حالــي. إذا لــم يعــد محتماًل تدفق مــوارد خارجية مطلوبة 
متضمنــة منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام، فانه يتــم عكس المخصص.

الموظفين منافع 
منافــع الموظفيــن قصيرة األجل

يتم احتساب منافع الموظفين القصيرة األجل على أساس أن الخدمة ذات الصلة قد تم تأديتها. يتم تسجيل االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا 
كان لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

السياســات المحاســبية الهامة تتمة  .4

منافــع الموظفين تتمة
برامــج المنافع المحددة

يتــم احتســاب صافــي التــزام المجموعــة فيمــا يتعلــق ببرامــج المنافــع المحــددة بواســطة تقديــر مبلغ المنافع المســتقبلية التي اكتســبها الموظف 
فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ. يتــم احتســاب التزامــات المنافــع المحــددة ســنويًا من قبل خبير اكتواري مؤهل بواســطة 

طريقــة وحدة االئتمــان المتوقعة.

يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام برامج المنافع المحددة التي تتكون من أرباح وخسائر اكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تقوم 
المجموعة باحتساب صافي الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام المنافع المحددة او األصل. يتم تسجيل 

صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

عندمــا تتغيــر منافــع برنامــج أو عندمــا يتــم تقليــص مــدة البرنامــج فانــه يتــم تســجيل التغيــر الناتــج فــي المنفعة التي تتعلق بالخدمة الســابقة أو 
الربــح أو الخســارة مــن التقليــص فــورًا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

فيمــا يتعلــق بالتــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن، تأخــذ عمليــة التقييــم االكتــواري بالحســبان أحــكام نظام العمل فــي المملكة العربية 
الســعودية وسياســة المجموعة.

ربحية السهم
يتم احتســاب الربحية األساســية للســهم بقســمة صافي الدخل للفترة العائدة إلى حملة األســهم للشــركة األم على المتوســط المرجح لعدد 

األســهم القائمة خالل الســنة. 

يتم احتســاب الربحية المخفضة للســهم بقســمة الربح العائد إلى حملة األســهم للشــركة األم )بعد تعديل الفائدة على األســهم الممتازة 
القابلة للتحويل( على المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الســنة زائد المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية التي ســيتم 

إصدارهــا عنــد تحويــل جميــع األســهم العاديــة المخفضــة المحتملــة إلــى أســهم عاديــة. وبمــا أن المجموعة ليس لديها أي أســهم قابلــة للتحويل 
فان الربحية األساســية للســهم تســاوي الربحية المخفضة للســهم.

التقاريــر القطاعية
قطــاع األعمــال هــو بمثابــة مجموعــة مــن الموجودات أو العمليات أو المنشــآت:

1(  يــزاول أعمالــه فــي األنشــطة التجاريــة التــي مــن خاللهــا يمكــن تحقيــق إيــرادات وتكبــد مصروفات بما في ذلك اإليــرادات والمصروفات التي 
تتعلــق بمعامــالت مــع مكونات أخــرى للمجموعة؛

2(  يتــم تحليــل نتائــج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن قبــل المســؤول األول مــن العمليــات مــن أجــل اتخــاذ قــرارات متعلقــة بتخصيص الموارد 
وتقييــم األداء؛ و

التــي تتوفــر بشــأنها معلومات دقيقة.  )3

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن التقاريــر القطاعيــة، يرجــى الرجوع إلى اإليضاح )30(. 

يقــوم القطــاع الجغرافــي بتقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة معرضــة لمخاطــر وعوائــد تختلف عن قطاعات التشــغيل في 
بيئــات اقتصاديــة أخــرى. وحيــث أن المجموعــة تــزاول أعمالهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــط فلــم يتم عرض قطاعــات جغرافية في هذه 

القوائــم الماليــة الموحدة.

معاييــر صــادرة ولكن لم تدخــل حيز التنفيذ  .5
فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت ولكــن لــم تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى تاريــخ إصــدار القوائم الماليــة للمجموعة المفصــح عنها ادناه. تعتزم 

المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر إذا كان ذلــك ممكنــًا عنــد دخولها حيــز التنفيذ.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم )16( ـ عقود اإليجار
أصــدر مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة معيــارًا جديــدًا لالعتــراف بعقود اإليجار. ســيحل هــذا المعيار محل:

معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( -” عقــود اإليجار«  •
تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للمعيــار )4( -” فيمــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجار«  •

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للمعيــار رقــم )15( -” عقــود اإليجار التشــغيلي -الحوافز«  •
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار رقم )27( -” تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار«.  •
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بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(، يجــب علــى المســتأجرين التمييــز بيــن عقــد اإليجــار التمويلــي )داخــل قائمة المركــز المالي( وعقد اإليجار 
التشــغيلي )خــارج قائمــة المركــز المالــي(. يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( مــن المســتأجر االعتراف بالتــزام اإليجار الذي يعكس 

مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية و »حــق اســتخدام األصــل« لجميــع عقــود اإليجــار. وقــد أقــر مجلس المعاييــر الدولية للمحاســبة إعفاًء اختياريًا 
لبعــض عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وموجــودات اإليجــار، ومــع ذلــك فإنــه ال يمكــن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المســتأجر.

بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16(، يمثــل العقــد ـ أو فحــواه ـ عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل الحــق في الســيطرة على اســتخدام 
أصــل محــدد لفتــرة مــن الوقــت مقابــل ثمــن. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المعيار أي أثر رئيســي على الشــركة. التاريخ اإللزامــي لتطبيق 

المعيــار هــو 1 يناير 2019م.

ســُيطلب مــن المســتأجرين إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عنــد وقــوع أحــداث معينــة )مثــل التغيــر في مدة عقد اإليجــار أو التغير في دفعات 
اإليجــار المســتقبلية نتيجــة التغيــر فــي مؤشــر أو معــدل مســتخدم لتحديــد قيمــة هــذه الدفعــات(. يقوم المســتأجر في العمــوم باالعتراف بمبلغ 

إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار كتعديل في حق اســتخدام األصل.

المحاســبة عــن عقــود اإليجــار بالنســبة للمؤجــر بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( لــم تتغير بشــكل جوهري عن المحاســبة الحالية 
بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(. يســتمر المؤجــر بتصنيــف كافــة عقــود اإليجــار باســتخدام نفــس مبدأ التصنيــف المتبع في معيار 

المحاســبة الدولــي رقــم )17( والتمييــز بيــن نوعيــن مــن عقود اإليجار: التشــغيلي والتمويلي.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( أيضــًا مــن المؤجــر والمســتأجر االفصــاح أكثــر ممــا هــو مطلوب بموجب معيار المحاســبة الدولي 
رقــم )17(. إن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( ســاري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019م أو بعــد هــذا التاريخ مع الســماح 

بالتطبيــق المبكــر ولكــن ليــس قبــل تطبيــق المنشــأة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15(. يمكــن للمســتأجر االختيــار في تطبيــق المعيار إما بأثر 
رجعــي كامــل او بأثــر رجعــي معــدل. تســمح األحــكام االنتقالية للمعيــار ببعض االعفاءات.

فــي 2018م ســتقوم الشــركة بتقييــم التأثيــر المحتمــل لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( علــى قوائمهــا المالية الموحدة.

معيار المحاســبة الدولي رقم )40( ـ تحويل عقارات اســتثمارية
توضــح التعديــالت متــى ينبغــي علــى المنشــأة نقــل عقــارات، بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء أو التطوير إلى أو من عقارات اســتثمارية. تنص 

التعديــالت علــى أن التغييــر فــي االســتخدام يحــدث عندمــا تســتوفي العقــارات أو تتوقــف عــن اســتيفاء تعريــف العقارات االســتثمارية وهناك أدلة 
علــى التغيــر فــي االســتخدام. إن مجــرد التغييــر فــي نوايــا اإلدارة الســتخدام العقــارات ال يقــدم دليــاًل على التغيير في االســتخدام.

يجــب علــى المنشــآت تطبيــق التعديــالت بأثــر مســتقبلي علــى التغيــرات فــي االســتخدام التــي تحــدث فــي أو بعد بداية فترة التقرير الســنوي التي 
تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــالت ألول مــرة. يجــب علــى المنشــأة إعــادة تقييــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا في ذلــك التاريخ ـ إذا كان ذلك 

ممكنــًا ـ وإعــادة تصنيــف العقــارات لتعكــس الظــروف القائمــة في ذلك التاريخ.

تســري هــذه التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018م. إن التطبيــق بأثــر رجعــي وفقا لمعيار المحاســبة الدولي 
)8( مســموح بــه فقــط إذا كان ذلــك ممكنــًا دون اســتخدام أي تقديــر. التطبيــق المبكــر للتعديــالت مســموح بــه ويجــب اإلفصــاح عنــه.  تعمل 

المجموعــة حاليــًا علــى تقييــم تأثيــر التعديــل علــى معيار المحاســبة الدولي رقم )40(.

6. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية ألول مرة
إن هــذه القوائــم الماليــة هــي األولــى التــي أعدتهــا المجموعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا صدرت عن مجلــس المعايير الدولية 

للمحاســبة والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع معاييــر أخــرى واصــدارات أصدرتهــا الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين. لجميع 
الفتــرات بمــا ففيهــا الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م قامــت المجموعــة بإعــداد قوائمهــا الماليــة الموحدة وفقًا لمبادئ المحاســبة 

المتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.

بالتالــي، قامــت المجموعــة بإعــداد قــوام ماليــة موحــدة تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمعتمدة في المملكة العربية الســعودية 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م مــع عــرض بيانــات مقارنــة عــن الفتــرة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م. وفي ســياق إعداد القوائــم المالية، تم 

إعــداد قائمــة المركــز المالــي االفتتاحيــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م بعــد إدخــال بعــض التعديــالت المطلوبــة بســبب تطبيق المعايير الدوليــة للتقارير 
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية ألول مرة. 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــًا للسياســات المحاســبية المبينــة فــي اإليضــاح )4( باســتثناء االعفاء المعطــى للمجموعة في إعداد 
هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 1-تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مرة مــن التطبيق الكامل 

بأثــر رجعــي للمعاييــر الدوليــة للتقارير المالية.

تمشــيًا مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1( لــدى المجموعــة خيــار االعفــاء المتعلــق بقيــاس القيمة العادلــة للموجودات المالية او 
المطلوبــات الماليــة فــي االعتــراف االولــي لترحيــل المبالــغ المحتســبة بموجــب مبــادئ المحاســبة المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن كمــا فــي تاريــخ التحــّول. اســتخدمت المجموعــة هــذا االعفــاء وطبقــت حســاب القيمــة العادلة على األموال المحتجــزة للتحوالت التي 
دخلــت الحقــًا لتاريخ التحّول.
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عنــد إعــداد قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م والقوائم المالية الموحدة للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م قامــت المجموعــة بتحليــل تأثيــر ومالحظــة التعديــالت التاليــة كمــا هــو مطلــوب للمبالــغ المفصح عنها ســابقًا في 
القوائــم الماليــة المعــدة طبقــًا لمبــادئ المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.

فيمــا يلــي تســوية بيــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للمجموعــة المصــرح عنهــا وفقــًا لمبــادئ المحاســبة المتعارف عليها فــي المملكة العربية 
الســعودية والمعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين الســعوديين )»المبادئ المحاســبية الســابقة«( مع قائمة المركز المالي الموحدة 

بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي تاريــخ التحّول 1 يناير 2016م:

إيضاح

مبادئ المحاســبة 
المعتمــدة من الهيئة 

الســعودية للمحاسبين 
 القانونييــن كما في 

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

إعادة القياس
ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

الموجودات 
الموجــودات غير المتداولة 

ممتلــكات ومعدات
 6)أ( و)هـ( 

3,865,343)1,629,880(5,495,223و)و(
5,203,417)13,972(65,217,389)أ( و)و(عقارات اســتثمارية

20,38920,389–6)ب(موجودات غير ملموســة
اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة 

2,341,479)4,172(2,345,651حقــوق الملكية
34,530–34,530ذمــم موظفيــن مدينــة ـ برنامــج تملك منزل 

–)5,857(65,857)ج(ايرادات مؤجلة 
11,465,158)1,633,492(13,098,650مجمــوع الموجــودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة 
2,126–2,126الجــزء المتــداول مــن ذمــم موظفيــن مدينة ـ برنامــج تملك منزل

1,071,128)504,713(61,575,841)هـ(عقــارات للتطوير
348,026)10,296(6358,322)ح(ذمــم مدينــة وموجــودات متداولة أخرى 

1,012,979–1,012,979ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك
1,898,851–1,898,851نقــد ومــا في حكمه

4,333,110)515,009(4,848,119مجمــوع الموجودات المتداولة 
90,891–90,891موجــودات محتفــظ بها للبيع 

15,889,159)2,148,501(18,037,660مجموع الموجودات
حقــوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية
8,500,000–8,500,000رأس المال

1,869–1,869احتياطــي نظامي
)1,422,123()1,438,943(16,820أربــاح مبقــاة / )خســائر متراكمة(

)86(–)86(تأثيــر تخفيــض نســبة الملكيــة في شــركة تابعة 
 حقــوق الملكيــة العائدة إلى حملة األســهم 

7,079,660)1,438,943(8,518,603في الشــركة األم 
)14,235()12,327()1,908(حصص غير مســيطرة 

7,065,425)1,451,270(8,516,695مجمــوع حقوق الملكية
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إيضاح

مبادئ المحاســبة 
المعتمــدة من الهيئة 

الســعودية للمحاسبين 
 القانونييــن كما في 

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

إعادة القياس
ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

المطلوبات
المطلوبــات غير المتداولة

7,100,000–7,100,000قــروض طويلة األجل
–)1,496,629(61,496,629)هـ(مســاهمة مؤجلة 

623,1178,07531,192)د(مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين 
25,44725,447–6)هـ(عنصر تمويل غير مكتسب من ذمم مدينة طويلة األجل 

6,158–6,158إيــرادات فائــدة غيــر مكتســبة ـ برنامــج تملك منزل 
7,162,797)1,463,107(8,625,904مجمــوع المطلوبــات غير المتداولة 

المطلوبــات المتداولة 
773,640773,640–6)هـ(مبلــغ ُمســتلم بالزيــادة عــن أعمال منفذة 

30,26330,263–زكاة مســتحقة الدفع
857,034)38,027(895,061ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 
895,061765,8761,660,937مجمــوع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات  8,823,734)697,231(9,520,965مجموع 
15,889,159)2,148,501(18,037,660مجمــوع حقــوق الملكية والمطلوبات

فيمــا يلــي تســوية بيــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للمجموعــة المصــرح عنهــا وفقــًا لمبــادئ المحاســبة المتعارف عليها فــي المملكة العربية 
الســعودية والمعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين الســعوديين مــع قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بموجب المعايير الدوليــة للتقارير 

الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا في 31 ديســمبر 2016م:

إيضاح

مبادئ المحاســبة 
المعتمــدة من الهيئة 

الســعودية للمحاسبين 
 القانونييــن كما في 
31  ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
إعادة القياس

ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

31  ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

المطلوبات
المطلوبــات غير المتداولة

4,663,038)2,372,397(67,035,435)أ( و)هـ( و)و(ممتلــكات ومعدات
64,997,07660,1455,057,221)أ( و)و(عقارات اســتثمارية

19,45019,450–6)ب(موجودات غير ملموســة
اســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة 

2,385,286)4,172(2,389,458حقــوق الملكية
69,774–69,774ذمــم موظفيــن مدينــة ـ برنامــج تملك منزل 

–)4,602(64,602)ج(ايرادات مؤجلة 
48,119–48,119ذمــم مدينــة أخرى طويلة األجل

12,242,888)2,301,576(14,544,464مجمــوع الموجــودات غير المتداولة
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إيضاح

مبادئ المحاســبة 
المعتمــدة من الهيئة 

الســعودية للمحاسبين 
 القانونييــن كما في 
31  ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
إعادة القياس

ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

31  ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

الموجودات المتداولة 
4,121–4,121الجــزء المتــداول مــن ذمــم موظفيــن مدينة ـ برنامــج تملك منزل

90,72390,723–6)هـ(إيــرادات غير مفوترة
1,493,476)56,472(61,549,948)هـ(عقــارات للتطوير

563,885)14,482(6578,367)ح(ذمــم مدينــة وموجــودات متداولة أخرى 
997,000–997,000ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك

1,177,396–1,177,396نقــد ومــا في حكمه
4,306,83219,7694,326,601مجمــوع الموجودات المتداولة 

16,569,489)2,281,807(18,851,296مجموع الموجودات 
حقوق المســاهمين والمطلوبات 

المساهمين حقوق 
8,500,000–8,500,000رأس المال

11,536–11,536احتياطــي نظامي
)715,183()819,009(103,826أربــاح مبقــاة / )خســائر متراكمة(

)86(–)86(تأثيــر تخفيــض نســبة الملكيــة في شــركة تابعة 
 حقــوق الملكيــة العائدة إلى حملة األســهم 

7,796,267)819,009(8,615,276في الشــركة األم 
)11,868()7,365()4,503(حصص غير مســيطرة 

7,784,399)826,374(8,610,773مجمــوع حقوق الملكية
المطلوبات

المطلوبــات غير المتداولة
7,500,000–7,500,000قــروض طويلة األجل

–)1,523,924(61,523,924)هـ(مســاهمة مؤجلة 
632,10511,10043,205)د(مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين 

63,18063,180–6)هـ(عنصــر تمويــل غيــر مكتســب مــن ذمــم مدينة طويلة األجل 
14,336–14,336إيرادات فائدة غير مكتسبة ـ برنامج تملك منزل 

7,620,721)1,449,644(9,070,365مجمــوع المطلوبــات غير المتداولة 
المطلوبــات المتداولة 

1,135,050)35,108(1,170,158ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 
29,31929,319–زكاة مســتحقة

1,164,369)5,789(1,170,158مجمــوع المطلوبات المتداولة 
المطلوبات  8,785,090)1,455,433(10,240,523مجموع 

16,569,489)2,281,807(18,851,296مجمــوع حقــوق الملكية والمطلوبات
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فيمــا يلــي تســوية لقائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعــة المصــرح عنهــا طبقــًا لمبــادئ المحاســبة المتعــارف عليها والصادرة عن الهيئة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحدة المعدة طبقــًا للمعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2016م:

إيضاح

مبادئ المحاســبة 
المعتمــدة من الهيئة 

الســعودية للمحاسبين 
 القانونييــن كما في 
31  ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
إعادة القياس

ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

31  ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

61,139,8271,127,9442,267,771)هـ( و)ز(إيرادات
)1,093,607()420,698()672,909(تكلفــة اإليرادات
466,918707,2461,174,164إجمالي الربح
المصروفات
)125,026()3,339()121,687(6)ح(بيع وتســويق

)285,972(2,029)288,001(عموميــة وإدارية
)44,016(–)44,016(خســارة انخفاض القيمة 

)128,161()71,472()56,689(6)أ( و)هـ( و)و(استهالك
)15,091()13,836()1,255(إطفاء

620,628575,898)44,730()الخســارة( / الربح التشــغيلي من العمليات التشــغيلية
إيــرادات/ )مصروفات( أخرى

18,150)33,182(51,332إيــرادات ودائع مرابحة 
)48,784(33,233)82,017(أعبــاء مالية

حصة من نتائج شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة 
)1,983(–)1,983(حقــوق الملكية

191,4767,293198,769إيرادات أخرى
114,078627,972742,050الدخــل قبل الزكاة 

)20,000(–)20,000(الزكاة
94,078627,972722,050صافي الربح للســنة

الخســارة الشاملة االخرى
 بنــود لــن يتــم إعــادة تصنيفها فــي قائمة الربح 

أو الخســارة الموحدة
)3,076()3,076(–6-1خســارة مــن إعــادة قيــاس على برامــج المنافع المحددة

94,078624,896718,974مجموع الدخل الشــامل للســنة 
صافي الربح للســنة العائد إلى: 

96,673623,010719,683حملة األســهم في الشــركة األم 
4,9622,367)2,595(حصص غير مســيطرة 

94,078627,972722,050الدخل للسنة
مجموع الدخل الشــامل للســنة العائد إلى:

96,673619,934716,607حملة األســهم في الشــركة األم 
4,9622,367)2,595(حصص غير مســيطرة 

94,078624,896718,974
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية ألول مرة تتمة  .6

6ـ1 الخســارة الشاملة االخرى
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، فإنه يجب احتساب مكافأة نهاية الخدمة باستخدام افتراضات اكتوارية. يمثل خسارة إعادة قياس ناشئة عن 

تعديالت وتغيرات الخبرة في االفتراضات االكتورية التي حدثت خالل السنة. إن هذا التعديل هو نتيجة التحّول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية فقط 
ولم يكن هناك مثل هذا البند في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لسنة 31 ديسمبر 2016م المعروضة بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن مثل هذا التعديل لن يتم إعادة تصنيفه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترات الحقة.

6-2 التقديرات
تتفق التقديرات كما في 1 يناير 2016م وفي 31 ديسمبر 2016م مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ طبقًا لمبادئ المحاسبة المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد إجراء التعديالت إلظهار أي اختالفات في السياسات المحاسبية( بمنأى عن التقييم االكتواري في 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أن تطبيق مبادئ المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لم يتطلب تقديرًا.

التقديــرات التــي اســتخدمتها الشــركة هــي بغــرض عــرض هــذه المبالــغ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة لتعكــس الوضع في 1 يناير 2016م 
وتاريــخ التحــّول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وكما في 31 ديســمبر 2016م.

6-3 التدفقــات النقدية
كان التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة وعلــى الربحيــة لكل ســهم علــى النحو التالي:

مبادئ المحاسبة المعتمدة 
من الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن كما 
في 31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

المعاييــر الدوليــة للتقارير 
 الماليــة كما في 

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

الفرق
ريال سعـــودي باآلالف

)368,586()66,147(302,439صافي النقد من األنشــطة التشــغيلية 
330,853)1,093,041()1,423,894(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية 

400,000437,73337,733صافــي النقــد من األنشــطة التمويلية
0.110.850.74لكل ســهم عادي بالريال الســعودي – صافي الدخل/)الخســارة( 

فيمــا يلــي اإليضاحــات حــول مطابقــة قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م و31 ديســمبر 2016م وقائمة الربح والخســارة وقائمة 
الدخل الشــامل اآلخر للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016م:

6)أ( العقــارات والمعدات والعقارات االســتثمارية
طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، يجــب تجزئــة الممتلــكات والمعــدات واالســتثمارات العقاريــة فــي بنــود منفصلة وتحديــد عمرها اإلنتاجي 

بشــكل مســتقل. تاريخيــًا، لــم يكــن ذلــك مطلوبــا طبقــًا لمبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا والصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وبالتالــي تــم عمــل تقييــم بواســطة الشــركة أدى إلــى تعديــل االســتهالك المتراكم واألربــاح المبقاة في تاريخ 
التحــّول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة بحيــث يعكــس التغيــر فــي التصنيــف واألعمــار اإلنتاجية. اضافة لذلك، فقد زاد االســتهالك للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م للممتلــكات والعقــارات االســتثمارية بمبلــغ 14.9 مليــون ريــال ســعودي 7.6 مليــون ريــال ســعودي على التوالي.

6)ب( الموجودات غير الملموســة
تــم إعــادة تصنيــف مبلــغ 20 مليــون ريــال ســعودي ـ كمــا فــي 1 ينايــر 2016م ـ مــن ممتلــكات ومعــدات إلــى موجودات غير ملموســة تمثل برامج 

حاســب آلــي تــم تصنيفهــا فــي الســابق كجــزء مــن الممتلــكات والمعــدات طبقــًا لمبادئ المحاســبة المتعــارف عليها والصادرة عن الهيئة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن فــي المملكــة العربية الســعودية.

6)ج( التكاليــف المؤجلة
طبقــًا لمبــادئ المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، قامــت المجموعــة برســملة بعــض مصاريف ما قبل التشــغيل 

وإطفائهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى ســبع ســنوات. وعليــه فــان تلــك التكاليف غير مؤهلــة لالعتراف بها كأصل بموجــب المعايير 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة وبذلــك تــم إلغــاء االعتــراف بذلك األصل مقابــل األرباح المبقاة.

6)د( مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفين
طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، يجــب احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة باســتخدام افتراضــات اكتوارية. تاريخيًا، كانت الشــركة تقوم 

باحتســاب هــذه االلتزامــات وفقــًا ألحــكام نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية. أدى هــذا التغييــر إلى زيادة في التــزام مكافأة نهاية 
الخدمــة للموظفيــن فــي تاريــخ التحــّول كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م وانخفــاض فــي األربــاح المبقــاة ودخل الســنة في تاريخ التحول في الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م.
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6)هـــ( مبيعات وإيرادات أخرى
كمــا تــم بيانــه فــي اإليضــاح )4(، قامــت المجموعــة بفحــص تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم )15( واختــارت التطبيق المبكــر للمعيار الدولي 

للتقاريــر الماليــة رقــم )15( اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017م حيــث اعتبــرت المجموعــة أن المعيــار يظهــر أداء المجموعــة بشــكل أفضــل. اختــارت المجموعة 
التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي المســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( عنــد تطبيق المعيــار الجديد. يتطلــب التطبيق الكامل 
بأثــر رجعــي االعتــراف بالتأثيــر المتراكــم للتطبيــق علــى جميــع العقــود التــي لــم يتــم تنفيذهــا بعــد كمــا فــي 1 يناير 2016م بصيغة تعديــل على الرصيد 

االفتتاحــي لأربــاح المبقــاة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م. ونتيجــة للتطبيــق المبكــر للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة فقــد حصلت التأثيرات الرئيســية 
التاليــة فــي تاريخ التحّول:

•  انخفــاض األربــاح المبقــاة بمبلــغ 925 مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي بســبب إدراج اإليــرادات علــى مدى فترة من الزمــن بموجب المعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم )15(.

انخفــاض األربــاح المبقــاة بمبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودي بســبب اقتطــاع جــزء مالي جوهري من ســعر البيع.  •

6)و( انخفــاض قيمــة الموجودات غير المتداولة
طبقــًا مبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا والصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن فــي المملكــة العربية الســعودية، يتم مراجعة 

الموجــودات غيــر المتداولــة لمعرفــة االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلى إمكانية أن تزيــد القيمة الدفترية 
لمبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة غيــر المخصومــة مــن االســتخدام واالســتبعاد النهائــي. ووفقــًا للمعاير الدوليــة للتقارير المالية، 
فــإن االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات يســتند إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومة من االســتخدام واالســتبعاد النهائي 
للموجــودات غيــر المتداولــة. فــي تاريــخ التحــّول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وكنتيجــة للتغيرات فــي المنهجية فقد ســجلت المجموعة 

خســارة انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 457 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1 ينايــر 2016م. تــم إدراج هــذا المبلغ مقابــل األرباح المبقاة.

6)ز( إيرادات من تأجير عقارات اســتثمارية
طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، يجــب االعتــراف بجميــع الحوافــز لالتفــاق علــى عقــد إيجــار تشــغيلي جديد أو مجــدد كجزء ال يتجزأ من 

صافــي الثمــن المدفــوع والمتفــق عليــه الســتخدام األصــل المؤجــر بصــرف النظــر عــن طبيعــة الحوافز أو شــكل أو توقيــت الدفعات. وبناًء على 
ذلــك، فقــد بــدأت المجموعــة االعتــراف باإليــرادات علــى أســاس القســط الثابــت بما في ذلك فترة اإليجــار المجانية.

6)ح( نمــوذج قيــاس الخســائر المتوقعة من االئتمان
طبقــًا لمبــادئ المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، يتــم تكويــن مخصــص تقديري مقابــل الذمم المدينة 

المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يصبــح مــن غيــر المحتمــل تحصيــل كامــل المبلــغ. ولكــن يتطلــب المعيــار الدولي للتقاريــر المالية رقم )9( االعتراف 
بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة المتوقعــة بمــا يســاوي خســائر االئتمــان طويلــة األجــل المتوقعــة إذا زادت مخاطــر االئتمان علــى الذمم المدينة 

التجاريــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي. وبالتالــي، فقــد تــم إجــراء التعديــالت فــي هذه القوائم الماليــة الموحدة لتتوافق مــع متطلبات نموذج 
قيــاس الخســائر المتوقعــة مــن االئتمــان في جميــع الفترات المعروضة.

7. اإليــرادات وتكلفة اإليرادات 
2017م

ريال سعـــودي باآلالف
2016م

ريال سعـــودي باآلالف

إيرادات 
1,215,6652,038,369بيع عقارات

222,311229,402أخرى
1,437,9762,267,771

تكلفة إيرادات
)827,190()284,818(تكلفــة عقارات

)266,417()330,804(أخرى
)615,622()1,093,607(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

مصروفات بيع وتســويق  .8
2017م

ريال سعـــودي باآلالف
2016م

ريال سعـــودي باآلالف

24,85337,935تكاليــف موظفين
16,46339,683مصروفــات تســجيل وطــرح عالمات تجارية

7,83521,885مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلها )اإليضاح 17(
4,5295,646إعــالن ومصروفات ترويج

3,00616,260عالقات عامة 
6,4943,617أخرى

63,180125,026

مصروفــات عمومية وإدارية  .9
2017م

ريال سعـــودي باآلالف
2016م

ريال سعـــودي باآلالف

174,440213,226تكاليــف موظفين
36,75242,379أتعــاب مهنية

14,91511,451مصروفــات اتصاالت ومكاتب
6,0285,828إيجارات

3,8525,171المرافــق وخدمــات إدارة المدينة 
2,8392,929إصالح وصيانة

13,6754,988أخرى
252,501285,972

إيرادات أخرى  .10
2017م

ريال سعـــودي باآلالف
2016م

ريال سعـــودي باآلالف

45,221–حجــز وديعــة غيــر قابلــة لالســترداد )انظر اإليضاح )أ( أدناه(
96,238–تعويــض مــن عميــل )انظــر اإليضاح )ب( أدناه(

54,46929,997ســداد مصروفات )انظر اإليضاح )ج( أدناه(
35,37611,092إطفــاء فائــدة غيــر مكتســبة )انظــر إيضاح )د( أدناه

7,9265,423عكــس قيــد مبالــغ مســتحقة الدفع انتفــى الغرض منها 
5,08710,798أخرى

102,858198,769
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أ(  خالل الســنة 2016، قامت الشــركة األم بمصادرة تأمينات غير قابلة لالســترداد بمبلغ 45 مليون ريال ســعودي تم اســتالمها من مشــتريين 
محتمليــن مقابــل بيــع موجــودات مصنفــة كمحتفظ بهــا بغرض البيع.

ب(  تمثــل تعويضــات إلغــاء عقــد إيجــار للتطويــر مــن قبــل عميــل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م مبلــغ 96 مليــون ريال ســعودي بناًء على قرار 
من المحكمة، منه مبلغ 24 مليون ريال ســعودي تم اســتالمه خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016م وتم اســتالم مبلغ 24 مليون 
ريال ســعودي من الشــركة خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017م. يبلغ الرصيد المســتحق االســتالم خالل 12 شــهرًا 24 مليون ريال 

ســعودي مصنــف كأصــل متــداول ضمــن »ذمــم مدينــة وموجــودات متداولــة أخــرى«. أمــا بقية المبلغ وهو 24 مليون ريال ســعودي، والذي 
ســيتم اســتالمه بعد ســنة واحدة حســب جدول الســداد، فإنه مصنف كذمم مدينة طويلة األجل في قائمة المركز المالي الموحدة.

ج(  قامــت المجموعــة بإبــرام اتفاقيــة )»االتفاقيــة«( مــع جهتيــن خارجيتيــن بغــرض تطويــر وتمويــل وتشــغيل معهد تعليمــي أكاديمي في مدينة 
الملك عبد الله االقتصادية. وبموجب شــروط هذه االتفاقية فإن صافي خســارة دورة تشــغيل المعهد ســيتم تمويلها بواســطة إحدى 

هاتيــن الجهتيــن بمقــدار 58.5 مليــون دوالر أمريكــي. وبالتالــي فــإن صافــي خســارة التشــغيل للمعهــد المذكــور بلغت 54.46 مليون ريال ســعودي 
)2016م: 29.9 مليــون ريــال ســعودي( تــم تكبدهــا خــالل الســنة وتــم تعويضها واحتســابها كإيــرادات أخرى وفقًا لذلك.

د(  بلــغ عكــس قيــد دخــل الفائــدة علــى عنصــر التمويــل الجوهــري 35.3 مليــون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 11 مليون ريال ســعودي(.

ربحية السهم  .11
يتم احتســاب ربحية الســهم األساســية بقســمة الربح للســنة العائدة إلى حملة األســهم في الشــركة األم على المتوســط المرجح لعدد األســهم 
العاديــة القائمــة خــالل الســنة. ال ينطبــق احتســاب األربــاح المخفضــة للســهم علــى المجموعــة. كمــا لــم يتم عرض احتســاب ربحية منفصلة للســهم 

مــن العمليــات المســتمرة نظــرًا لعــدم وجــود عمليات متوقفة خالل الســنة.

يتم احتســاب ربحية الســهم على النحو التالي:
31 ديســمبر 2016م31 ديســمبر 2017م

240,921719,683الربح العائد لحملة األســهم العادية في الشــركة األم )ريال سعـــودي باآلالف(
850,000850,000المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية )باآلالف(  

0.280.85ربحية الســهم )ريال ســعودي( – األساســي والمخفض

ممتلكات ومعدات  .12
فيمــا يلــي االعمــار اإلنتاجية التقديرية بغرض احتســاب االســتهالك:

useful live

20 – 30 ســنة مباني 
5 – 10 ســنوات آالت ومعــدات ثقيلة 

3 سنوات معــدات مكتبية
10 – 30 ســنة موجــودات بنية تحتية

سنتان تحســينات علــى المأجور 
4 سنوات أثــاث وتجهيزات 

4 سنوات سيارات 
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كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

ت تتمة
ت ومعدا

ممتلــكا
 .12

ي مملوكة
ض

أرا
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ي
مبانـــــــــ

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

ى 
ت عل

سينا
تح

المأجور 
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ت 
ت ومعدا

ال
آ

ثقيلة 
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ت 
ث وتجهيزا

أثا
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ت مكتبية
معدا

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

ت
سيارا

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

ت
موجودا

بنية تحتية
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

سمالية
أعمال رأ

ت التنفيـذ
تح

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

المجمــــــوع
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

2017م 
التكلفة:

ســنة
ي بداية ال

ف
133,105

817,990
113,586

39,118
86,858

51,145
9,337

2,089,962
1,890,359

5,231,460
ت

ضافا
إ

–
1,711

15,583
11,142

7,011
8,440

946
2,036

605,141
652,010

ت
تحويال

–
146,526

–
–

–
–

–
238,551

)385,077(
–

ســتثمارية 
ت ا

محــول من عقارا
 

ضاح 13(
)اإلي

2,178
–

–
–

–
–

–
–

–
2,178

ضــاح )هـ( أدناه(
ض القيمــة )اإلي

انخفــا
–

–
–

–
–

–
–

–
)48,573(

)48,573(
ســنة 

ي نهاية ال
ف

135,283
966,227

129,169
50,260

93,869
59,585

10,283
2,330,549

2,061,850
5,837,075

ك: 
ستهال

اال
ســنة

ي بداية ال
ف

–
164,297

29,299
19,618

45,090
34,613

4,877
270,628

–
568,422

ســنة
ص لل

ص
مخ

–
38,729

9,600
5,902

15,695
6,499

1,813
98,982

–
177,220

ســنة 
ي نهاية ال

صيــد ف
الر

–
203,026

38,899
25,520

60,785
41,112

6,690
369,610

–
745,642

ي القيمــة الدفترية:
صافــ

ســمبر 2017م
ي 31 دي

ف
135,283

763,201
90,270

24,740
33,084

18,473
3,593

1,960,939
2,061,850

5,091,433

2016م
التكلفة:

ســنة
ي بداية ال

ف
132,266

771,663
29,200

28,233
48,298

35,880
4,501

1,587,551
1,649,342

4,286,934
ت

ضافا
إ

–
780

11,268
512

3,096
4,354

4,485
1,530

940,997
967,022

ت
تحويال

–
48,404

73,118
10,373

35,464
10,911

351
500,881

)679,502(
–

ســتثمارية 
ت ا

محــول من عقارا
 

ضاح 13(
)اإلي

839
–

–
–

–
–

–
–

117,588
118,427

ضاح 16(
طوير )اإلي

ت للت
ى عقــارا

محــول إلــ
–

–
–

–
–

–
–

–
)138,066(

)138,066(
ت

ستبعادا
ا

–
)2,857(

–
–

–
–

–
–

–
)2,857(

ســنة 
ي نهاية ال

ف
133,105

817,990
113,586

39,118
86,858

51,145
9,337

2,089,962
1,890,359

5,231,460
ك: 

ستهال
اال

ســنة
ي بداية ال

ف
–

132,574
22,318

16,389
29,082

28,317
3,611

189,300
–

421,591
ســنة

ص لل
ص

مخ
–

33,380
6,981

3,229
16,008

6,296
1,266

81,328
–

148,488
ت

ســتبعادا
ق باال

متعل
–

)1,657(
–

–
–

–
–

–
–

)1,657(
ســنة 

ي نهاية ال
صيــد ف

الر
–

164,297
29,299

19,618
45,090

34,613
4,877

270,628
–

568,422
ي القيمــة الدفترية:

صافــ
ســمبر 2016م

ي 31 دي
ف

133,105
653,693

84,287
19,500

41,768
16,532

4,460
1,819,334

1,890,359
4,663,038

ي 1 يناير 2016م
فــ

132,266
639,089

6,882
11,844

19,216
7,563

890
1,398,251

1,649,342
3,865,343
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ت تتمة
ت ومعدا

ممتلــكا
 .12

ي مملوكة
ض

أرا
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ي
مبانـــــــــ
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ف

ال
آل
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ف
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ال
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ف
ال

آل
با
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ث وتجهيزا

أثا
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

ت مكتبية
معدا

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

ت
سيارا

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

ت
موجودا

بنية تحتية
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

سمالية
أعمال رأ

ت التنفيـذ
تح

ي 
سعـود

ريال 
ف

ال
آل

با

المجمــــــوع
ي 

سعـود
ريال 

ف
ال

آل
با

2017م 
التكلفة:

ســنة
ي بداية ال

ف
133,105

817,990
113,586

39,118
86,858

51,145
9,337

2,089,962
1,890,359

5,231,460
ت

ضافا
إ

–
1,711

15,583
11,142

7,011
8,440

946
2,036

605,141
652,010

ت
تحويال

–
146,526

–
–

–
–

–
238,551

)385,077(
–

ســتثمارية 
ت ا

محــول من عقارا
 

ضاح 13(
)اإلي

2,178
–

–
–

–
–

–
–

–
2,178

ضــاح )هـ( أدناه(
ض القيمــة )اإلي

انخفــا
–

–
–

–
–

–
–

–
)48,573(

)48,573(
ســنة 

ي نهاية ال
ف

135,283
966,227

129,169
50,260

93,869
59,585

10,283
2,330,549

2,061,850
5,837,075

ك: 
ستهال

اال
ســنة

ي بداية ال
ف

–
164,297

29,299
19,618

45,090
34,613

4,877
270,628

–
568,422

ســنة
ص لل

ص
مخ

–
38,729

9,600
5,902

15,695
6,499

1,813
98,982

–
177,220

ســنة 
ي نهاية ال

صيــد ف
الر

–
203,026

38,899
25,520

60,785
41,112

6,690
369,610

–
745,642

ي القيمــة الدفترية:
صافــ

ســمبر 2017م
ي 31 دي

ف
135,283

763,201
90,270

24,740
33,084

18,473
3,593

1,960,939
2,061,850

5,091,433

2016م
التكلفة:

ســنة
ي بداية ال

ف
132,266

771,663
29,200

28,233
48,298

35,880
4,501

1,587,551
1,649,342

4,286,934
ت

ضافا
إ

–
780

11,268
512

3,096
4,354

4,485
1,530

940,997
967,022

ت
تحويال

–
48,404

73,118
10,373

35,464
10,911

351
500,881

)679,502(
–

ســتثمارية 
ت ا

محــول من عقارا
 

ضاح 13(
)اإلي

839
–

–
–

–
–

–
–

117,588
118,427

ضاح 16(
طوير )اإلي

ت للت
ى عقــارا

محــول إلــ
–

–
–

–
–

–
–

–
)138,066(

)138,066(
ت

ستبعادا
ا

–
)2,857(

–
–

–
–

–
–

–
)2,857(

ســنة 
ي نهاية ال

ف
133,105

817,990
113,586

39,118
86,858

51,145
9,337

2,089,962
1,890,359

5,231,460
ك: 

ستهال
اال

ســنة
ي بداية ال

ف
–

132,574
22,318

16,389
29,082

28,317
3,611

189,300
–

421,591
ســنة

ص لل
ص

مخ
–

33,380
6,981

3,229
16,008

6,296
1,266

81,328
–

148,488
ت

ســتبعادا
ق باال

متعل
–

)1,657(
–

–
–

–
–

–
–

)1,657(
ســنة 

ي نهاية ال
صيــد ف

الر
–

164,297
29,299

19,618
45,090

34,613
4,877

270,628
–

568,422
ي القيمــة الدفترية:

صافــ
ســمبر 2016م

ي 31 دي
ف

133,105
653,693

84,287
19,500

41,768
16,532

4,460
1,819,334

1,890,359
4,663,038

ي 1 يناير 2016م
فــ

132,266
639,089

6,882
11,844

19,216
7,563

890
1,398,251

1,649,342
3,865,343

فيما يلي توزيع مخصص االســتهالك للســنة: أ( 
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

24,85220,327تكلفــة االيرادات
152,368128,161مصروفات أخرى

177,220148,488

ب(  تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسي تكاليف إنشاء تتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
ج(  تتضمن االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ 122 مليون ريال سعودي )2016م: 137.6 مليون ريال سعودي(.

د(  تشــمل األراضــي المملوكــة أرض بقيمــة 135 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 133 مليــون ريــال ســعودي( تتعلــق بموجودات البنيــة التحتية.
ه(  خالل الســنة ســجلت المجموعة خســارة انخفاض في القيمة بمبلغ 48 مليون ريال ســعودي )2016م: ال شــيء( مقابل مشــاريع لم يتم 

متابعتها بنشــاط.
و(  تــم اســتهالك ممتلــكات ومعــدات بشــكل كامــل بإجمالــي قيمــة دفتريــة بمبلــغ 140 مليــون ريال ســعودي )2016م: 108.5 مليون ريال ســعودي( 

لكنهــا مــا زالت تعمل.
ز(  كما في 31 ديســمبر 2017م تم رســملة مبلغ 119.8 مليون ريال ســعودي )2016م: 75 مليون ريال ســعودي( كتكلفة اقتراض إلنشــاء 

ممتلــكات ومعدات.

13. عقارات استثمارية
فيمــا يلــي االعمــار اإلنتاجية التقديرية بغرض احتســاب االســتهالك:

useful live

20 ـ 30 ســنة مباني 
سنتانتحســينات علــى المأجور 

10 ـ 30 ســنة موجــودات بنية تحتية

2017

ارض
ريال سعـودي 

باآلالف

مباني
ريال سعـودي 

باآلالف

تحسينات على 
المأجور

ريال سعـودي 
باآلالف

موجودات بنية 
تحتية

ريال سعـودي 
باآلالف

اعمال رأسمالية 
التنفيذ تحت 

ريال سعـودي 
باآلالف

المجموع
ريال سعـودي 

باآلالف

التكلفة: 
2,862,092798,005945450,5171,058,0625,169,621في بداية الســنة

88,02888,028––––إضافات
–)210,462(––210,462–تحويالت 

 محــول إلى عقــارات للتطوير 
)2,268(––––)2,268()اإليضاح 16(

محــول إلــى ممتلكات ومعدات 
)2,178(––––)2,178()اإليضاح 12(

2,857,6461,008,467945450,517935,6285,253,203في نهاية الســنة
االستهالك: 

112,400–67,22694544,229–في بداية الســنة
55,364–20,182–35,182–مخصص للســنة

167,764–102,40894564,411–في نهاية الســنة
صافــي القيمــة الدفترية:

386,106935,6285,085,439–2,857,646906,059في 31 ديســمبر 2017م
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13. عقارات اســتثمارية تتمة

2016

ارض
ريال سعـودي 

باآلالف

مباني
ريال سعـودي 

باآلالف

تحســينات على 
المأجور

ريال سعـودي 
باآلالف

موجودات بنية 
تحتية

ريال سعـودي 
باآلالف

اعمال رأسمالية 
تحــت التنفيذ

ريال سعـودي 
باآلالف

المجموع
ريال سعـودي 

باآلالف

التكلفة: 
2,865,387719,907945433,6731,247,1475,267,059في بداية الســنة

1,857136,855139,820–1,108–إضافات
–)14,987(14,987–––تحويالت 

محــول إلى/)من(عقــارات للتطوير، 
)118,831()193,365(––76,990)2,456(صافــي )اإليضاح 16(

محــول إلــى ممتلكات ومعدات 
)118,427()117,588(–––)839()اإليضاح 12(

2,862,092798,005945450,5171,058,0625,169,621في نهاية الســنة
االستهالك: 

63,642–37,67594525,022–في بداية الســنة
48,758–19,207–29,551–مخصص للســنة

112,400–67,22694544,229–في نهاية الســنة
صافــي القيمــة الدفترية:

406,2881,058,0625,057,221–2,862,092730,779في 31 ديســمبر 2016م
408,6511,247,1475,203,417–2,865,387682,232فــي 1 يناير 2016م

أ(  تــم تخصيــص أراضــي فضــاء مســاحتها 168 مليــون متــرًا مربعــًا تقريبــًا لعمليــة التطويــر الرئيســية لمدينــة الملك عبد الله االقتصادية. تشــمل 
هــذه األراضــي أرضــًا مســاحتها 37 مليــون متــرًا مربعــًا تقريبــًا قدمهــا أحــد المســاهمين كجــزء من مســاهمته في رأس المــال مقابل مبلغ تم 

االتفــاق عليــه مقــداره 1.700 مليــون ريــال ســعودي مقابــل أســهم بنفــس القيمــة فــي الشــركة )اإليضاح 21(. إن التوزيــع المحدد لأرض الفضاء 
التــي ســيتم اســتخدامها لمختلــف المشــاريع والتــي قــد تكــون للبيــع أو لإليجــار لــم يكتمــل بعــد. لــذا فقد تم تصنيف األرض الفضــاء والتكاليف 

المتعلقة بها بمبلغ 2.858 مليون ريال ســعودي )2016م: 3.035 مليون ريال ســعودي( كعقار اســتثماري. لم يحتســب اســتهالك حيث أن 
العقــار االســتثماري يتكــون مــن أراضــي مملوكــة فقــط. تشــمل األراضــي الفضــاء 24.7 مليــون متــرًا مربعًا مرهونًا لصالــح وزارة المالية مقابل 

قــرض طويــل األجــل بمبلــغ 5.000 مليــون ريــال ســعودي )اإليضــاح 24 )أ((. إن القــروض التــي تــم الحصــول عليهــا من البنــوك التجارية مضمونة 
مقابــل أراضــي فضــاء تابعــة لمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة. وإن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بضمان تلك القــروض اإلضافية قيد 

التنفيــذ )اإليضــاح 24 )ب((. وقــد تــم تخصيــص أرض فضــاء مســاحتها 13.34 مليــون متــرًا مربعــًا لتأجيرهــا لعمــالء صناعيين.

ب(  تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري للشــركةـ  كمــا فــي 31 ديســمبر 2017مـ  علــى أســاس التقييــم الــذي تــم القيام به من قبل 
فالــو ســترات )مكتــب خبيــر التثميــن العقــاري( كخبيــر تثميــن عقــاري مســتقل ليــس له عالقة بالشــركة. فالو ســترات هي شــركة مرخصة من 

)الهيئــة الســعودية للمقيمييــن العقارييــن( وعضــو فــي المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن ولديهــم المؤهــالت المناســبة والخبرات الالزمة 
لتقييــم العقــارات ذات صلة.

  تــم تحديــد القيمــة العادلــة لــأرض التــي لــم يتحــدد اســتعمالها المســتقبلي مــن خــالل قيام خبيــر التثمين العقاري بتطبيق أســلوب تقييم 
األراضــي الســكنية الناهضــة بحســاب الســعر األقصــى التــي يمكــن أن يدفعــه مطــور أو مســتثمر افتراضــي مقابــل األرض وتحقيق معدالت 

ســعرية تنافســية مقبولة بناًء على أعلى ســعر وأفضل اســتغالل لأرض بما يتناســب مع أوضاع الســوق الحالية. بالنســبة للممتلكات األخرى، 
تم تحديد القيمة العادلة على أســاس أســلوب التنافس الســائد في الســوق والذي يعكس أســعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة 

وطريقــة الرســملة لصافــي الدخــل حيــث يتــم تقييــم إيجــارات الســوق لجميــع الوحــدات العقاريــة المتاحــة للتأجير بالرجوع إلى اإليجــارات المحققة 
مــن الوحــدات المتاحــة للتأجيــر وغيرهــا مــن العقــارات ذات المزايــا المشــابهة فــي المناطــق التــي تحيــط بها. إن معدل الرســملة المطبق يتم 

التوصــل إليــه مــن خــالل الرجــوع إلــى معــدالت العائــد الملحوظــة مــن قبــل المقيميــن لعقارات مشــابهة في نفس المكان ويتــم تعديلها على 
أســاس مــدى معرفــة المقيــم العقــاري بالعوامــل المتعلقــة بالعقــارات المعنيــة والطــرق األخــرى. وعنــد تقدير القيمة العادلــة للعقارات، فإن 

االســتعمال األعلــى واألفضــل للعقــارات يعتبر االســتعمال الحالي.
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تســتخدم المجموعــة التسلســل الهرمــي التالــي للتحديــد واالفصــاح عــن القيــم العادلة للعقارات االســتثمارية بواســطة طــرق التقييم:
المستوى األول

ريال سعـــودي باآلالف
المســتوى الثاني

ريال سعـــودي باآلالف
المســتوى الثالث

ريال سعـــودي باآلالف
المجموع

ريال سعـــودي باآلالف

53,972,099–53,972,099–2017م

إن أي حركــة فــي االفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم العــادل للعقــارات االســتثمارية مثــل معــدل الخصــم أو العائــد أو ارتفاع اإليجــار، ينتج عنه 
انخفــاض / ارتفــاع جوهــري فــي القيمــة العادلة لهذه األصول.

ج( فيمــا يلــي تحليــل العقــارات االســتثمارية المحتفــظ بهــا ألغراض متنوعة:
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

2,227,0082,021,7282,167,486إيرادات ايجار
2,858,4313,035,4933,035,931اســتخدام مســتقبلي غير محدد في الوقت الحالي 

5,085,4395,057,2215,203,417

د(  كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م تــم رســملة مبلــغ 26.3 مليــون ريــال ســعودي )2016م : 16.8 مليــون ريــال ســعودي( كتكلفــة اقتــراض إلنشــاء 
عقارات اســتثمارية.

موجودات غير ملموســة  .14
تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة برامــج حاســب آلــي صنفــت فــي الســابق كجــزء مــن ممتلكات ومعدات طبقــًا للمعايير المتعــارف عليها في 

المملكــة العربيــة الســعودية المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن كمــا في 31 ديســمبر 2016م.

فيمــا يلــي الحركــة في الموجودات غير الملموســة:
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

التكلفة: 
74,42960,277في بداية الســنة

8,81714,152إضافات 
83,24674,429في نهاية الســنة 

اإلطفاء: 
)39,888()54,979(في بداية الســنة
)15,091()13,069(المحمل للســنة

)54,979()68,048(في نهاية الســنة
15,19819,450صافــي القيمة الدفترية 

االســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية  .15
الرصيــد كما فيفائــدة الملكية الفعالة

31 ديسمبر 
2017م

31 ديسمبر 
1 ينايــر 2016م2016م

31 ديسمبر 
2017م

ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديسمبر 
2016م

ريال سعـودي 
باآلالف

1 ينايــر 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف

 اســتثمار في شــركة تطوير الموانئ 
502,342,9012,339,4962,341,479%50%50%)انظــر اإليضــاح )أ( أدناه(

استثمار في شركة بيوتات المتطورة لالستثمار والتطوير 
–45,79045,790–20%20%العقاري )»بيوتات«( )انظر اإليضاح )ب( أدناه( 

2,388,6912,385,2862,341,479

الشــركات المســتثمر فيها ليس لديها اية اســتثمارات تقليدية او افتراضات كما في 31 ديســمبر 2017م و2016م.ال توجد إيرادات فائدة للســنوات 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م و2016م.
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االســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية تتمة  .15

شــركة تطوير الموانئ أ( 
فيما يلي الحركة في اســتثمار في شــركة الموانئ للســنة المنتهية:

2017م
ريال سعـــودي باآلالف

2016م
ريال سعـــودي باآلالف

2,339,4962,341,479الرصيد في بداية الســنة  
)1,983(31,462حصــة مــن النتائــج للســنة، صافي للــزكاة المحملة 

–)28,057(حصة من الخســارة الشــاملة االخرى
2,342,9012,339,496الرصيــد في نهاية الســنة 

فيمــا يلــي معلومــات كميــة حول كل شــركة زميلة:
شــركة تطوير الموانئ       

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

7,842,7257,245,0375,962,735موجــودات غير متداولة
297,435141,242206,516موجــودات متداولة

2,373,2501,792,1123,274مطلوبــات غير متداولة
491,286328,690896,614مطلوبــات متداولة 
5,275,6245,265,4775,269,363حقوق الملكية 

2,637,8122,632,7392,634,682حصــة المجموعــة فــي حقــوق الملكيــة 50% )2016م: 50% 1 ينايــر 2016م: %50(
)287,714()287,714()287,714(استبعاد حصة في الربح من بيع أرض ودخل عمولة 

)5,489()5,529()7,197(تعديــالت متعلقــة باســتحواذ تدريجــي وحصــة في الزكاة
2,342,9012,339,4962,341,479القيمــة الدفترية للمجموعة لالســتثمار

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

311,118147,895إيرادات
)108,922()139,847(تكلفــة اإليرادات
171,27138,973إجمالي الربح

مصروفات
)40,160()83,193(عموميــة وإدارية

)441()783(تسويق
)1,628(87,295الدخل / )الخســارة( من العمليات الرئيســية

)1,611()1,631(حصة في خســارة شــركة مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية
28,30911,321إيرادات أخرى 

)11,966()47,712(أعبــاء مالية
)3,884(66,261صافي الدخل / )الخســارة( للســنة

–)56,114(خســارة شــاملة أخرى يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخســارة في ســنوات الحقة
)3,884(10,147مجموع األرباح / )الخســائر( الشــاملة للســنة

)1,983(31,462حصــة المجموعــة في الربح / )الخســارة( للســنة، صافــي الزكاة المحملة
–)28,057(حصة المجموعة في الخســارة الشــاملة األخرى للســنة
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بتاريخ 14 جمادى األولى 1431هـ )الموافق 29 أبريل 2010م( تم تأســيس شــركة تطوير الموانئ ـ شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة ـ في 
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تعمــل علــى تطويــر وتشــغيل وصيانــة مينــاء الملــك عبــد اللــه في مدينــة الملك عبد اللــه االقتصادية )الميناء(. 

وخــالل الســنة 2011م، قــام المســاهمون فــي شــركة تطويــر الموانــئ بتوقيــع اتفاقيــة وتــم مــن خاللها االتفاق على هيــكل رأس المال وآلية 
التمويــل لشــركة تطويــر الموانــئ. وبموجــب شــروط االتفاقيــة، فــإن الحصــة فــي رأســمال شــركة تطويــر الموانئ هي 34%. في 2012م، قامت 

الشــركة األم بالمســاهمة في جزء من تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية واســتثمرت مبلغ 145 مليون ريال ســعودي على شــكل أرض 
وبنيــة تحتيــة وتكاليــف تطوير أخرى.

بتاريخ 8 أكتوبر 2013م، قرر المســاهمون في شــركة تطوير الموانئ زيادة المســاهمة في رأســمال الشــركة األم ليصبح 74%. كما قام 
المســاهمون بتعديل االتفاقية في 16 أبريل 2014م وخفض مســاهمة رأســمال الشــركة األم في شــركة تطوير الموانئ لتصبح 51%. بتاريخ 17 
يوليــو 2014م، قــام المســاهمون فــي شــركة تطويــر الموانــئ بتعديــل االتفاقيــة وخفــض مســاهمة الشــركة األم فــي رأس المال إلى 50%. وبناًء 
على شــروط االتفاقية المعدلة، فإن المســاهمين في شــركة تطوير الموانئ لديهم ســيطرة مشــتركة على شــركة تطوير الموانئ وبناًء عليه 

قامت إدارة الشــركة بتصنيف االســتثمار »كاســتثمار في شــركة مســتثمر فيها ُمحاســب عنها بطريقة حقوق الملكية«.

قدمت الشــركة ضمان شــركة إلى بنك تجاري مع ســندات ألمر بحدود بمبلغ 1.350 مليون ريال ســعودي زائد أي أرباح مرابحة مســتحقة الدفع 
مــن قبــل شــركة تطويــر الموانــئ للســماح لشــركة تطويــر الموانــئ فــي الحصــول على تســهيالت مرابحــة متوافقة مع الشــريعة لتمويل تكاليف 

إنشــاء الميناء بشــكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برهن أســهم الشــركة في شــركة تطوير الموانئ.

كما قدمت الشــركة ضمان شــركة إلى بنك تجاري للســماح لشــركة تطوير الموانئ في الحصول على تســهيالت مرابحة ســلعية متوافقة مع 
أحــكام الشــريعة. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، حصلــت شــركة تطويــر الموانــئ علــى تســهيالت مرابحــة بمبلغ 150 مليون ريال 

ســعودي من بنك تجاري لتمويل متطلبات رأســمالها العامل. وبهذا الصدد قدمت الشــركة ســندات ألمر بمبلغ 75 مليون ريال ســعودي زائدًا 
أربــاح مرابحــة مســتحقة الدفــع مــن قبل شــركة تطوير الموانئ.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 2017م اســتخدمت الشــركة أدوات ماليــة مشــتقة )مقايضــات أســعار الفائــدة( للتحــوط ضد مخاطرها المرتبطــة بتقلبات 
أســعار الفائــدة وابرمــت مقايضــات أســعار فائــدة )»عقــود مقايضــة«( مــع بنــوك تجاريــة محليــة للتحوط ضد التقلبات العكســية المســتقبلية في 

أســعار الفائــدة علــى قرضها طويل االجل. 

تــم تســجيل هــذه األدوات الماليــة المشــتقة فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي تــم فيه ابرام عقد مشــتقات وتم إعادة قياســها الحقًا 
بالقيمــة العادلة.

حــددت شــركة تطويــر الموانــئ عقــود المقايضــة فــي بدايتهــا كتحــوط للتدفقــات النقديــة. تهــدف عقــود المقايضة الى تعديــل التدفقات النقدية 
ألســعار الفائــدة علــى قــرض طويــل االجــل مــن ســعر متغيــر الــى ســعر ثابــت خالل الفترة الكاملــة التفاقيات القرض. تحتســب تحوطات التدفقات 

النقديــة التــي تفــي بالمعاييــر الصارمــة لمحاســبة التحــوط مــن خــالل اخــذ الربــح أو الخســارة مــن الجــزء الفعال ألداة التحوط الى الدخل الشــامل بينما 
يتــم االعتــراف بــاي جــزء غيــر فعــال فــورًا في قائمة الربح أو الخســارة لموحدة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كانــت القيمــة العادلــة لعقــود المقايضــة بالســالب بمبلــغ 56.11 مليــون ريــال ســعودي اســتنادًا الــى التقييــم 
المحــدد بواســطة نمــوذج وتأكيــده مــن قبــل البنــوك التــي تتعامــل معهــا شــركة تطويــر الموانــئ. تــم تضميــن هــذه القيمــة العادلــة ضمــن 

المطلوبــات غيــر المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي لشــركة تطويــر الموانــئ مــع المديــن المقابــل لقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين. 
ســجلت المجموعــة مبلــغ 28.06 مليــون ريــال ســعودي ضمــن الخســارة الشــاملة األخــرى فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحــدة بصفتــه جــزء مــن حصتها.

المبالــغ المأخــوذة إلــى الدخــل الشــامل اآلخــر تــم تحويلهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عندما تؤثــر المعاملة المتحــوط لها على الربح أو 
الخســارة مثــل عنــد االعتــراف باإليــرادات الماليــة أو المصروفات الماليــة المتحوط لها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

االســتثمار في شــركات مســتثمر فيها محاســب عنها بطريقة حقوق الملكية تتمة  .15

شــركة بيوتات المتطورة لالســتثمار والتطوير العقاري )»بيوتات«( ب( 
خالل الســنة 2016م، دخلت الشــركة في ترتيب مع منشــأة تمتلكها مجموعة ســعودية محلية لتأســيس منشــأة جديدة وهي بيوتات ــ شــركة 

ذات مســؤولية محــدودة ــــ لبنــاء وتملــك وإدارة مجمــع ســكني فــي مدينــة الملك عبــد الله االقتصادية. 

تمتلك المجموعة أســهمًا بنســبة 20% في رأســمال شــركة بيوتات. وطبقًا التفاقية الشــركاء، فقد قامت الشــركة باســتثمار إضافي بمبلغ 54 
مليــون ريــال ســعودي لتطويــر المشــروع. عــالوًة علــى ذلــك، خــالل ســنة 2016م باعــت الشــركة قطعــة أرض إلى بيوتــات بمبلغ 54 مليون ريال 

ســعودي. وبمــا أن شــركة بيوتــات لــم تبــدأ عملياتهــا بعــد فــإن الحصــة فــي نتائج شــركة بيوتات للســنة تعتبر غير جوهريــة للمجموعة.

فيما يلي الحركة في شــركة بيوتات خالل الســنة:
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

200200اســتثمار أولي
53,75553,755اســتثمار إضافي

)8,165()8,165(اســتبعاد حصــة فــي الربــح من بيع أرض
45,79045,790

16. عقــارات للتطوير
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

1,493,4761,071,128تكاليــف متكبــدة حتى تاريخه
561,998991,932إضافات

138,066–محــول مــن ممتلــكات ومعدات )إيضاح 12(
2,268118,831محــول مــن اســتثمارات عقارية )إيضاح13(

2,057,7422,319,957
)827,190()284,818(تحويــل إلــى تكلفــة اإليرادات )إيضاح 7(

709)3,526(مخصــص عقــارات للتطوير
1,769,3981,493,476

تتضمــن العقــارات للتطويــر أيضــًا قطعــة أرض بمبلــغ 168.9 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 195.8 مليون ريال ســعودي(.

كما في 31 ديســمبر 2017م، تم رســملة مبلغ 103 مليون ريال ســعودي )2016م: 74 مليون ريال ســعودي( كتكلفة اقتراض لبناء عقارات للتطوير.

17. ذمــم مدينــة وموجودات متداولة أخرى
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

659,569497,044304,762إجمالــي الذمم المدينة 
)23,471()45,356()49,696(ناقــص: مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا )انظر اإليضاح أدناه(

609,873451,688281,291
33,69525,09927,811مبالــغ مدفوعة مقدمًا

21,02221,4159,541دفعــات مقدمة للموردين
7003,0234,726عمولــة مســتحقة القبــض مــن ودائع مرابحة ألجل

9,90011,7137,540مبالــغ مســتحقة مــن جهــات ذات عالقــة )إيضاح 28(
64,08950,94717,117أخرى

739,279563,885348,026
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أ(  كما في 31 ديســمبر 2017م، انخفضت الذمم المدينة بقيمة اســمية 49.6 مليون ريال ســعودي )2016م: 45.5 مليون ريال ســعودي( 
تتضمــن الذمــم المدينــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا مبلــغ 336 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 302 مليــون ريال ســعودي( والتي تجاوزت موعد 
اســتحقاقها أكثــر مــن دورة التحصيــل العاديــة لكــن لــم تنخفــض قيمتهــا. بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة، مــن المتوقع أن يتم تحصيــل جميع الذمم 

المدينــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا. الذمــم المدينــة مضمونــة بســندات ألمــر وضمانات بنكيــة ـ حيثما ينطبق.

ب( فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصص الديون المشــكوك فــي تحصيلها:
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

45,35623,471في بداية الســنة 
7,83521,885مخصص للســنة )إيضاح 8(

–)3,495(شــطب مخصص ديون مشــكوك في تحصيلها
49,69645,356في نهاية الســنة

كمــا فــي 31 ديســمبر، كانــت أعمــار الذمــم المدينة علــى النحو التالي:

اإلجمالي
ريال سعـودي 

باآلالف

لــم تتجاوز موعد
استحقاقهـــا ولم 
تنخفــض قيمتها
ريال سعـودي 

باآلالف

تجــاوز موعــد استحقاقهـــا ولكن لــم تنخفض قيمتها

أقــل من 30 يومًا
ريال سعـودي 

باآلالف

 30 يومــًا إلى 
60 يومًا

ريال سعـودي 
باآلالف

 61 يومــًا إلى 
90 يومًا

ريال سعـودي 
باآلالف

91 يومــًا إلى 
180 يومًا

ريال سعـودي 
باآلالف

أكثــر من 180 يومًا
ريال سعـودي 

باآلالف

31659,569120,17128,96417,16277,45138,907376,914 ديســمبر 2017م
31497,04473,78931,49128,55615,325166,613181,270 ديســمبر 2016م

1304,762136,48519,62023,86921,58822,17981,021 ينايــر 2016م

18. ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

1,501,9101,895,9562,106,879ودائــع مرابحــة )إيضاح 19(
)1,093,900()898,956()977,800(ودائــع مرابحــة قصيــرة األجل )إيضاح 19(

524,110997,0001,012,979

19. النقــد ومــا في حكمه
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

250,010278,440804,951نقــد وأرصــدة لدى البنوك
977,800898,9561,093,900ودائــع مرابحــة قصيــرة األجــل )انظــر اإليضاح أدناه واإليضاح 18(

1,227,8101,177,3961,898,851

تــم إيــداع ودائــع مرابحــة لــدى بنــوك تجاريــة وتدر عائد عمولة بالمعدالت الســائدة في الســوق.

يجــب علــى الشــركة االحتفــاظ ببعــض اإليداعــات / األرصــدة بنســبة 5% مــن المبالــغ المحصلــة مــن العمــالء مقابل بيع عقــارات تحت التطوير 
ويتــم االحتفــاظ بهــذه اإليداعــات فــي حســابات ضمــان. بلــغ رصيــد هــذه الحســابات كمــا في 31 ديســمبر مبلغ 3.2 مليون ريال ســعودي. وهذه 

اإليداعــات/ األرصــدة غير مرهونة.

20. ذمــم موظفيــن مدينة ــــ برنامج تملك منزل
طبقــًا لسياســة المجموعــة، وحتــى 31 ديســمبر 2016م كانــت المجموعــة تبيــع لموظفيهــا المؤهليــن وحــدات مبنيــة من خــالل اتفاقيات إيجار 

تمويلــي بــدون فوائــد علــى مــدى عشــرين ســنة. يتــم تســجيل إجمالــي قيمــة مدفوعات اإليجــار كذمم مدينة بموجب برنامــج تملك منزل 
للموظــف. الفــرق بيــن إجمالــي الذمــم المدينــة والقيمــة الحاليــة للذمــم يتم تســجيله كإيرادات فائــدة غير محققة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

20. ذمــم موظفيــن مدينــة ــ برنامــج تملك منزل تتمة
إيرادات فائدة غير مكتســبةالقيمــة الحاليــة إلجمالــي الذمم المدينةإجمالــي الذمم المدينة

31 ديسمبر 
2017م

ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديسمبر 
2016م

ريال سعـودي 
باآلالف

1 يناير 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف

31 ديسمبر 
2017م

ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديسمبر 
2016م

ريال سعـودي 
باآلالف

1 يناير 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف

31 ديسمبر 
2017م

ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديسمبر 
2016م

ريال سعـودي 
باآلالف

1 يناير 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف

4,7794,1212,1262,7952,5641,4381,9841,557688الجــزء المتداول
الجزء غير المتداول:

19,11116,4838,50212,03210,9836,0947,0795,5002,408ســنة إلى خمس ســنوات
62,92053,29126,02851,18644,45522,27811,7348,8363,750أكثر من خمس ســنوات

82,03169,77434,53063,21855,43828,37218,81314,3366,158
86,81073,89536,65666,01358,00229,81020,79715,8936,846

21. رأس المال
يتكون رأســمال الشــركة األم من 850 مليون ســهمًا بقيمة 10 ريال ســعودي للســهم الواحد )2016م: 850 مليون ســهمًا بقيمة 10 ريال ســعودي 

للســهم الواحــد( موزعــة علــى النحو التالي:
2016م2017م

عدد األسهم
رأس المال

عدد األسهمريال سعـــودي باآلالف
رأس المال

ريال سعـــودي باآلالف

680,000,0006,800,000680,000,0006,800,000ُمصدر نقدًا
170,000,0001,700,000170,000,0001,700,000ُمصــدر عينيــًا )إيضاح 13)أ((

850,000,0008,500,000850,000,0008,500,000

22. االحتياطــي النظامي
وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة الــذي تــم تحديثــه والمعتمــد مــن قبــل المســاهمين خــالل أبريــل 2017م، يجب على الشــركة تجنيب 10% من 

صافي ربحها في كل ســنة بعد تســوية خســائرها المتراكمة، إن وجدت، حتى يتم تكوين احتياطي يســاوي 30% من رأس المال. قد تقرر الشــركة 
التوقــف عــن إجــراء مثــل هــذه التحويــالت عندمــا يبلــغ االحتياطــي 30% مــن رأس المــال. إن هــذا االحتياطــي غيــر متاح للتوزيع. كما في 31 ديســمبر 
2017م، كانــت الشــركة بصــدد إنهــاء اإلجــراءات النظاميــة المطلوبــة لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار العتمــاد هــذه التغيرات. إال أنــه والحقًا لنهاية 

الســنة، قامت وزارة التجارة واالســتثمار باعتماد التغيرات على النظام األساســي للشــركة.

23. تأثير تخفيض نســبة الملكية في شــركة تابعة
خالل الســنة 2013م، قرر المســاهمون في شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة تغيير نســبة حصة الشــركة في شــركة تطوير المناطق 

الصناعيــة المحــدودة لتصبــح 98% تمشــيًا مــع باقــي منشــآت المجموعــة. تــم اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة بهذا الشــأن خالل الســنة المنتهية في 
31 ديســمبر 2014م. بالتالي، فإن الشــركة تمتلك 4.950 ســهمًا يمثل 98% )نســبة ملكية فعلية( من رأســمال الشــركة مقارنة بحصتها الســابقة 

بنســبة 100% )نســبة ملكيــة فعليــة( فــي رأســمال شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحدودة قبل إجــراء المعاملة.

نتيجــة لتخفيــض مســاهمة الشــركة فــي رأســمال شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة، فقــد انخفضت حصة الشــركة في صافي موجودات 
شــركة تطوير المناطق الصناعية وتم إدراج مبلغ 86.379 ريال ســعودي كخســائر غير محققة ضمن حقوق الشــركاء.

24. قــروض طويلة األجل
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

5,000,0005,000,0005,000,000قــرض مــن وزارة الماليــة )انظــر اإليضاح )أ( أدناه(
3,000,0002,500,0002,100,000أخــرى )انظــر اإليضاح )ب( أدناه(

8,000,0007,500,0007,100,000
––)650,000(ناقــص: الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلة االجــل )انظر اإليضاح )ب(9 أدناه( 

7,350,0007,500,0007,100,000الجــزء غيــر المتــداول مــن قروض طويلة األجل
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أ(  خــالل الســنة 2011م، اســتلمت الشــركة األم قرضــًا بمبلــغ 5.000 مليــون ريــال ســعودي مــن وزارة الماليــة لتطويــر مدينــة الملك عبد الله 
االقتصاديــة. القــرض مضمــون مقابــل رهــن 24.7 مليــون متــرًا مربعــًا مــن أراضــي فضــاء ويترتب على القرض عمولة ســنوية حســب المعدالت 

التجارية وكان مســتحق الســداد أصاًل لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشــركة مهلة مدتها ثالث ســنوات على أن يتم الســداد بعد ذلك 
على ســبعة أقســاط ســنوية اعتبارًا من 1 يونيو 2015م. ولكن وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد، 

أعــادت وزارة الماليــة خــالل ســبتمبر 2015م جدولــة القــرض بتمديــد فتــرة اإلمهــال إلــى خمــس ســنوات إضافية. وبالتالي فإن المبلغ األساســي 
للقرض مســتحق الســداد اآلن على ســبعة أقســاط ســنوية ابتداًء من يونيو 2020م مع عمولة مســتحقة ُتدفع ســنويًا. 

ب(  خالل الســنة 2014م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 2.000 مليون ريال ســعودي. يترتب على 
تســهيالت المرابحــة للتمويــل عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة. بلــغ الرصيــد القائــم للقــرض طويــل األجــل كما في 31 ديســمبر 2017م مبلغ 
1.500 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 1.500 مليون ريال ســعودي(. وفقًا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض على ثمانية 

أقســاط نصف ســنوية اعتبارًا من 30 يونيو 2018م وحتى 31 ديســمبر 2021م. تم تصنيف القســط المســتحق خالل 12 شــهرًا ـ بمبلغ 550 مليون 
ريــال ســعودي ـ كالتــزام متــداول. القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكًا لمدينــة الملــك عبد الله االقتصاديــة، بقيمة 3.002 مليون 

ريال ســعودي، تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي. 

خالل الســنة 2015م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 1.000 مليون ريال ســعودي ويترتب عليها عمولة 
حســب المعدالت التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل االجل كما في 31 ديســمبر 2017م مبلغ 500 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 

2016م: ال شــيء(.  وفقًا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض على ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارًا من 20 أكتوبر 2019م وحتى 20 أبريل 
2023م. القــرض مضمــون مقابــل جــزء مــن أرض فضــاء ملــكًا لمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصادية، بإجمالي القيمــة المطلوبة بمبلغ 1.500 مليون ريال 

ســعودي منها نســبة 56% تم اســتكماله فعليًا والجزء المتبقي قيد اإلجراء. القرض مضمون أيضًا بســند ألمر بمبلغ 1.200 مليون ريال ســعودي.

خــالل الســنتين 2014م و2015م، قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيتــي تســهيالت مــع بنــك تجــاري بمبلــغ 1.000 مليون ريال ســعودي لــكل اتفاقية 
ويترتــب عليهــا عمولــة حســب المعــدالت التجاريــة الســائدة. وبلــغ الرصيــد القائــم للقــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م مبلغ 1.000 مليون ريال 

ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 1.000 مليــون ريــال ســعودي(. وفقــًا لبنــود االتفاقيتيــن، فــإن مدتــي القرضيــن اإلجماليــة هي 8 ســنوات من البداية 
حتــى النهايــة مــع فتــرة إمهــال 3 ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ االتفاقيتيــن. وبغــرض التمشــي مــع مبادئ الشــريعة، فقد تم ترتيب تســهيل إضافي من 
قبــل البنــك بمبلــغ 250 مليــون ريــال ســعودي مرتبــط بــكل اتفاقيــة مــن االتفاقيتين للســماح بالتدوير )الســداد والســحب( بحيــث يكون أصل القرض 
متاحًا للشــركة خالل فترة الثالث ســنوات األولى من القرض. تم تصنيف القســط المســتحق خالل 12 شــهرًا ـ بمبلغ 100 مليون ريال ســعودي ـ 

كالتــزام متــداول. إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جــزء مــن أراض فضــاء ملــكًا لمدينــة الملــك عبد اللــه االقتصادية بإجمالي القيمــة المطلوبة 
بمبلــغ 3.000 مليــون ريــال ســعودي منهــا 50% تــم اســتكماله فعليــًا والجــزء المتبقــي قيــد التنفيــذ. وتســهيالت القرض ايضًا مضمونة بســند ألمر 

بمبلــغ 1.250 مليــون ريــال ســعودي لكل منها.

25. مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفين

الوصــف العام للبرنامج
تديــر المجموعــة برنامجــًا معتمــدًا غيــر ممــول لمنافــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــًا لنظــام العمل فــي المملكة العربية الســعودية. فيما 

يلــي الحركــة فــي برنامــج منافــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن غير الممولة للســنة المنتهية:
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

43,20531,192الرصيد في بداية الســنة
متضمــن فــي قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة 

12,2059,194تكلفــة الخدمــة الحالية
1,7281,403تكلفــة الفائدة

13,93310,597
متضمــن فــي قائمــة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة 

463,076خســائر اكتوارية
)1,660()4,426(منافــع مدفوعة

52,75843,205الرصيــد في نهاية الســنة

تــم تســجيل الفــرق بيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بموجــب المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي المملكة العربية الســعودية المعتمدة من 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن كمــا فــي 1 ينايــر 2016م بمبلــغ 8 مليــون ريــال ســعودي فــي األربــاح المبقاة )اإليضاح 6)د((.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

25. مكـافـــأة نهايــة الخدمــة للموظفين تتمة

افتراضات اكتوارية
كانــت االفتراضــات االكتواريــة األساســية التــي جــرى تطبيقهــا فــي تاريــخ التقرير المالي علــى النحو التالي:

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

1 ينايــر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

4.5%4%3.5%معــدل الخصم 
معــدل زيــادة الرواتب المســتقبلي المتوقع:

أول ثالث ســنوات  -%4%4.75%5
مــا بعد ذلك  -%4%4.75%5

1.17%1.17%1.17%معــدل الوفيات
7.50%7.50%7.50%معــدل حركة التوظيف

60 سنة60 سنة60 سنةســن التقاعد

فيمــا يلــي تحليــل الحساســية لمنافــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن كمــا فــي 31 ديســمبر مقابــل التغيــرات في االفتراضات الرئيســية المرجحة:

لتغيــر في االفتراض 
بنسبة

لتأثيــر علــى التــزام منافــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين الزيادة / )النقص(
31 ديســمبر 2016م31 ديســمبر 2017م

الزيــادة في المعدل
ريال سعـــودي باآلالف

النقــص في المعدل
ريال سعـــودي باآلالف

الزيــادة في المعدل
ريال سعـــودي باآلالف

النقــص في المعدل 
ريال سعـــودي باآلالف

4,265)3,541(4,843)4,196(1%معــدل الخصم 
 معــدل زيادة الرواتب 
)3,570(4,103)4,215(14,768%المســتقبلي المتوقع

18)10(15)15(10%معــدل الوفيات
557)467(540)505(10%معــدل حركة التوظيف

26. ذمــم دائنة ومبالغ مســتحقة الدفع
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف
1 ينايــر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

201,740117,940114,806ذمــم دائنة تجارية 
233,111225,160189,540ذمــم دائنة محتجزة

34,18729,91629,413مبالــغ مســتحقة لجهــات ذات عالقــة )إيضاح 28(
55,65060,32366,756مبالــغ تبرعــات ألغــراض خيريــة )انظر اإليضاح أدناه(

107,90087,003199,599دفعــات مقدمــة من عمالء 
121,187116,60590,141مصروفــات مســتحقة الدفــع وذمم دائنة أخرى

117,252375,96191,938تكاليــف عقود مســتحقة الدفع
120,955120,58574,153أعبــاء مالية مســتحقة الدفع

1,9841,557688إيــرادات فائــدة غيــر مكتســبة ـ برنامــج تملــك منزل )إيضاح 20(
993,9661,135,050857,034

قــرر مجلــس اإلدارة خــالل الســنة 2006م التبــرع بالمبلــغ الُمكتســب مــن حصــة المســاهمين المؤسســين فــي رأس المــال )قبــل الطرح األولي في 
االكتتــاب العــام( والتــي تــم إيداعهــا فــي ودائــع ثابتــة لــدى بنــك قبــل أن يتــم إيداع االمــوال بموجب برنامج الودائع اإلســالمية. وقد تمت إضافة 

العمولــة المكتســبة مــن هــذه الوديعــة إلــى المبلغ المتبــرع به ألغراض خيرية.
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27. الزكـــاة

مخصص للسنة
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

51,46520,000مخصص خالل الســنة 
–86,573تســويات متعلقة بســنوات سابقة

138,03820,000

يســتند المخصــص للفتــرة علــى الوعــاء الزكــوي المنفصل للشــركة األم وشــركاتها التابعة.

الحركــة في المخصص
فيمــا يلــي الحركة فــي مخصص الزكاة:

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

29,31930,263في بداية الســنة
138,03820,000المحمل للســنة

–)7,926(تســويات متعلقة بالســنوات الســابقة
)20,944()6,345(المدفوع خالل الســنة

153,08629,319في نهاية الســنة 

الوضع الزكوي
الشــركة األم – إعمــار المدينة االقتصادية

أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»الهيئــة«( ربوطــًا زكويــة للســنوات مــن 2006م إلــى 2008م طالبت بزكاة إضافيــة وفروقات ضريبة 
اســتقطاع بمبلــغ 90.4 مليــون ريــال ســعودي إضافــًة إلــى غرامــة تأخيــر. كانــت القضيــة منظــورة لدى ديوان المظالم. تمشــيًا مع إجراءات االســتئناف 

ودون االعتــراف بااللتــزام، قامــت الشــركة بتقديــم ضمــان بنكــي تحــت االحتجــاج على فروقات ضريبة االســتقطاع.

لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية. قدمــت الشــركة التماســًا إلــى الديوان الملكــي طالبت فيه ديوان المظالــم بإعادة النظر 
فــي الحكــم وإعــادة دراســة القضيــة. لــم يتــم قبــول االلتمــاس وقدمــت الشــركة التماســًا آخرًا وهو قيد التنفيــذ في الوقت الراهن.

كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالــم الــذي أصــدر قرارًا بتأييد االعتــراض المتعلق بالغرامــات. الحقًا لنهاية 
الســنة، قامــت الشــركة بإعــادة تقديــم التمــاس لــدى ديــوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة االســتقطاع.

انهت الشــركة الربط الزكوي للســنوات من 2009م إلى 2011م. قدمت الشــركة اإلقرارات الزكوية للســنوات من 2012م إلى 2016م وحصلت على 
شــهادات زكاة مقيدة.

الشــركات التابعة: شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة، وشــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة، والشــركة الرائدة 
إلدارة عقارات المدن االقتصادية، وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة، وشــركة تطوير عقارات المدن 

االقتصاديــة المحــدودة، وشــركة اعمار المعارف المحدودة.
انهــت شــركة اســتثمارات المــدن الصناعيــة القابضــة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م وقدمــت اقراراتهــا الزكوية حتى ســنة 2016م وقد حصلت 

على شــهادات زكاة غير مقيدة حتى ســنة 2016م.

انهــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة وضعهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م. أصــدرت الهيئــة العامة للزكاة والدخــل )»الهيئة«( الربط 
الزكــوي للســنوات مــن 2013م إلــى 2015م طالبــت بموجبهــا فروقــات زكويــة بمبلــغ 4.6 مليــون ريــال ســعودي. وقد اعترضت الشــركة على ربط 

الهيئة. إضافًة لذلك، قدمت الشــركة إقرارات زكوية حتى ســنة 2016م وحصلت على شــهادات زكاة.

قدمــت الشــركة الرائــدة إلدارة عقــارات المــدن االقتصاديــة وشــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصادية المحــدودة اقراراتهما الزكوية 
للفتــرة / للســنوات مــن 2013م إلــى 2016م وحصلتــا علــى شــهادات زكاة غيــر مقيدة.

قدمــت شــركة تطويــر عقــارات المــدن االقتصاديــة المحــدودة اقرارتهــا الزكويــة للفتــرة / للســنوات 2013م إلــى 2016م وحصلت على خطاب 
تســهيالت حيث أنه لم تســجل إيرادات من العمليات.

قدمــت شــركة اعمــار المعــارف المحــدودة إقرارهــا الزكــوي للفتــرة األولــى المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م وحصلت على خطاب تســهيالت حيث 
أنــه لم تســجل إيرادات مــن العمليات.
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28. اإلفصــاح عــن الجهات ذات العالقة
تمثــل الجهــات ذات العالقــة المســاهمين الرئيســين وكبــار موظفــي اإلدارة فــي المجموعــة والمنشــآت التــي تمــارس على هذه الجهات ســيطرة 

مشــتركة أو نفــوذًا جوهريــًا. يتــم تنفيــذ المعامــالت مــع الجهــات ذات العالقــة خــالل دورة االعمــال العاديــة بشــروط مماثلة لتلك الشــروط المتفق 
عليهــا بيــن الجهــات. إضافــًة إلــى اإليضــاح )15(، فيمــا يلــي المعامــالت الجوهريــة مــع الجهــات ذات العالقة خالل الســنة واالرصــدة المتعلقة بها:

طبيعــة المعاماتالجهة ذات العاقــــة

الرصيـــد كما فيمبالــغ المعامات

2017
ريال سعـودي 

باآلالف

2016
ريال سعـودي 

باآلالف

31 ديسمبر 
2017م

ريال سعـودي 
باآلالف

31 ديسمبر 
2016م

ريال سعـودي 
باآلالف

1 ينايــر 2016م
ريال سعـودي 

باآلالف

مبالــغ مســتحقة مــن جهات ذات عاقة

جهات منتســبة 
 إيجــارات عقــود وخدمات عامة 

8,7499,2092,1942,324990ومصروفــات خدمة  
2,9663,907–53,755–بيع عقارات

10456–5,459–دفعــة مقدمــة مقابل مشــتريات / خدمات 
6,0632,488–––دفعــة مقدمــة إلى مقاول 

كبــار موظفي اإلدارة
 بيــع عقــارات وخدمات عامة 

7,2144337725699ومصروفــات خدمة
––7,329–6بيع عقاراتمجلس اإلدارة

9,90011,7137,540اإلجمالي

مبالــغ مســتحقة لجهات ذات عاقة
)2,710()2,675()2,708(890294مصروفــات تــم تكبدهــا نيابة عــن المجموعةجهات منتســبة

)2,479()728()305(26,26929,863خدمــات مقدمة إلــى المجموعة
دفعــة مقدمــة مقابــل بيع عقارات ووحدات 

––)8,533(––مؤجرة
–––52380شراء بضائع

)24,224()26,505()18,991(34,60038,669مكافآتكبــار موظفي اإلدارة
–)8()3,650(3,6503,462مكافــآت وبدل اجتماعاتمجلس اإلدارة

)29,413()29,916()34,187(اإلجمالي

مكافــأة كبــار موظفي اإلدارة في المجموعة
31 ديســمبر 2017م

ريال سعـــودي باآلالف
31 ديســمبر 2016م

ريال سعـــودي باآلالف

24,81630,053منافــع موظفيــن قصيرة األجل 
8231,005منافــع موظفيــن غير نقدية

1,3121,729منافــع مــا بعد الخدمة
–1,767منافــع إنهاء الخدمة

5,8825,882منافــع أخــرى طويلة األجل
34,60038,669
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29. التزامــات وارتباطات محتملة
باإلضافــة الــى اإلفصــاح المبيــن فــي اإليضــاح 27 فــي االلتزامــات والمطلوبــات المحتملــة كما في 31 ديســمبر 2017م كاالتي:

أ(  خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017م، وقعت الشــركة اتفاقية تســهيل قصيرة األجل مع بنك تجاري بمبلغ 250 مليون ريال ســعودي 
ويترتــب عمولــة بحســب المعــدالت التجاريــة الســائدة لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل وتســهيل التحوط لمعــدل الفائدة. إن القرض 

المذكــور مضمــون بموجــب ســند ألمــر بمبلغ 250 مليون ريال ســعودي. 
ب(  لــدى المجموعــة التزامــات قائمــة متعلقــة بنفقــات مســتقبلية لتطويــر مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة بمبلغ 1.149 مليون ريال ســعودي 

)31 ديســمبر 2016م: 1.686 مليون ريال ســعودي(.
ج(  تكــون المجموعــةـ  مــن وقــت آلخــرـ  هــي المدعــى عليهــا فــي قضايــا قانونيــة، والتــي تمثــل بصورة أساســية نزاعــات تجارية. تتوقع اإلدارة أن 

تكــون النتيجــة لصالحهــا فيمــا يتعلــق بجميــع القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة. وبالتالــي، لــم يتــم تكويــن مخصص مقابل هــذه القضايا في هذه 
القوائــم الماليــة الموحدة.

ارتباطــات عقود ايجار تشــغيلي: د( 

المجموعة كمســتأجر
لــدى المجموعــة عقــود ايجــار تشــغيلي لمســاحة المكتــب والوحــدات الســكنية والمعــدات. العقــود قابلــة للتجديــد عند انتهــاء مدة عقد االيجار. 

فيمــا يلــي التــزام المجموعــة بموجب عقود ايجار تشــغيلي:

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

837585خالل ســنة واحدة
837585

المجموعة كمؤجر
ابرمــت المجموعــة عقــود ايجــار تشــغيلي علــى محفظتهــا للعقــارات االســتثمارية. فيمــا يلــي دفعات الحد األدنى المســتقبلية لإليجارات المســتحقة 

القبــض بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلي غيــر قابلــة لإللغــاء كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي لكن لم يتم تســجيلها كذمم مدينة:

31 ديســمبر 2017م
ريال سعـــودي باآلالف

31 ديســمبر 2016م
ريال سعـــودي باآلالف

53,92451,370خالل ســنة واحدة
204,442195,568بعد ســنة لكن ليس أكثر من خمس ســنوات

675,398686,565أكثر من خمس ســنوات
933,764933,503

30. معلومــات قطاعية
تراقــب اإلدارة نتائــج التشــغيل لقطاعاتهــا التجاريــة بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات حــول تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. يتم تقييم أداء 

القطــاع اســتنادًا إلــى الربــح أو الخســارة التشــغيلية ويقــاس بصــورة ثابتــة مــع الربــح أو الخســارة التشــغيلية في القوائــم المالية الموحدة.

قطاعات األعمال
ألغراض اإلدارة فقد تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي: األنشطة السكنية، واألنشطة الصناعية، وأنشطة الضيافة والترفيه 
)تطوير وتملك و/أو إدارة فنادق وخدمة الشقق واألنشطة الترفيهية(. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيسية للمجموعة واألعمال التي 

ال تفي بصورة فردية بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنه طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )8( حول القطاعات التشغيلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

30. معلومــات قطاعية تتمة

القطاعــات المتعلقــة باإليرادات والربحية

للســنة المنتهية: 
األنشطة السكنية 

ريال سعـودي باآلالف
األنشطة الصناعية 

ريال سعـودي باآلالف
أنشطة الضيافة والترفيه

ريال سعـودي باآلالف
اخرى

ريال سعـودي باآلالف
اإلجمالي

ريال سعـودي باآلالف

31 ديســمبر 2017م
692,261598,70262,26084,7531,437,976إيرادات 
النتائج 

292,663)455,112()57,027(351,765453,037أرباح/ )خســائر( تشــغيلية للسنة
96,199إيــرادات/ )مصروفــات( أخــرى غير مخصصة

388,862الربــح قبل الزكاة

31 ديســمبر 2016م
1,351,525716,866104,40494,9762,267,771إيرادات 
النتائج 

575,898)504,908(496,152581,4093,245أرباح/ )خســائر( تشــغيلية للسنة
166,152إيــرادات/ )مصروفــات( أخــرى غير مخصصة

742,050الربــح قبل الزكاة

31. إدارة مخاطــر األدوات الماليــة

نظرة عامة
قــد تتعــرض انشــطة المجموعــة الــى مخاطــر ماليــة متنوعــة. يركــز برنامــج إدارة المخاطــر علــى إدارة الســيولة القوية ومراقبة متغيرات الســوق 

المتنوعــة ذات الصلــة، وبالتالــي الســعي باســتمرار الــى تقليــص التأثيــرات العكســية المحتملــة علــى األداء المالــي للمجموعة.

قــد تتعــرض المجموعــة للمخاطــر التاليــة من اســتخدامها لأدوات المالية:
مخاطــر االئتمان أ( 

ب( مخاطر أســعار العمولة
مخاطــر العملة ج( 

مخاطر الســيولة د( 

يمثــل هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض المجموعــة لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطر أعاله، واهــداف المجموعة وسياســاتها وإجراءاتها بخصوص 
قيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة المجموعــة لــرأس المال. 

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة فيمــا يتعلــق بوضــع إطــار إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعة واالشــراف على إدارة المخاطر. 
وتضطلــع اإلدارة العليــا بمســئولية تطويــر ومراقبــة سياســات إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة ورفــع تقاريــر منتظمــة بذلك إلى مجلس 

اإلدارة حول أنشــطتها.

تــم وضــع سياســة إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة )الرســمية وغيــر الرســمية( لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي واجهتهــا المجموعة من أجل وضع 
حــدود مخاطــر مالئمــة وضوابــط ومراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود. يتــم مراجعــة سياســة إدارة المخاطر واألنظمة بصــورة منتظمة لعكس 

التغيرات في ظروف الســوق وانشــطة المجموعة. 

تشــرف لجنــة المراجعــة فــي المجموعــة علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة للتقيــد بسياســات وإجراءات إدارة مخاطــر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة 
المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي واجهتهــا المجموعــة. ويتــم مســاعدة لجنــة المراجعة في المجموعة في دورهــا الرقابي من قبل التدقيق 

الداخلــي. يقــوم التدقيــق الداخلــي بالمراجعــة الدوريــة وغيــر الدوريــة لضوابــط وإجــراءات إدارة المخاطر والنتائج التي يتم إطــالع لجنة المراجعة عليها.

تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن الذمــم الدائنــة والمســتحقات والقــروض طويلــة االجل. يتمثل الهدف الرئيســي من 
هــذه المطلوبــات الماليــة تمويــل عمليــات المجموعــة. تتضمــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة بشــكل رئيســي من ذمــم الموظفين – برنامج 

تملــك منــزل، وذمــم مدينــة وودائــع مرابحــة ألجــل لدى البنوك والنقــد وما في حكمه.

يقــوم مجلــس اإلدارة بالمراقبــة والموافقــة علــى السياســات إلدارة كل هــذه المخاطــر الملخصــة فيمــا يلي:

مدينة الملك عبد الله االقتصادية - التقرير السنوي 2017 114



مخاطر االئتمان أ( 
تتمثــل مخاطــر االئتمــان خســارة ماليــة تتعــرض لهــا المجموعــة فــي حــال إخفــاق عميــل أو طــرف مقابل في الوفــاء بالتزاماته التعاقديــة. المجموعة 

معرضــة لمخاطــر االئتمــان بصــورة أساســية مــن ذممهــا المدينــة وموجوداتهــا المتداولــة األخــرى ومن أنشــطتها التمويليــة بما في ذلك ودائع 
مرابحــة ألجــل لدى البنوك.

تعمــل المجموعــة علــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء عــن طريــق مراقبــة الذمــم المدينة القائمة. تنــص اتفاقيات البيع مع 
العمالء على ان صك ملكية العقار ســيتم نقله الى العمالء فقط عند اســتالم ســعر البيع بشــكل كامل. يمثل أكبر خمســة عمالء ما نســبته %29 

)2016م: 14%( مــن الذمــم المدينــة القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بودائع المرابحة 
مــع البنــوك عــن طريــق التنويــع واســتثمار مــع جهات مقابلة مــع تصنيف جيد.

فيمــا يتعلــق مخاطــر االئتمــان الناشــئة مــن موجــودات ماليــة أخــرى للمجموعــة فــان تعــرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشــأ تعثــر الجهات التي 
يتــم التعامــل معهــا، علمــًا بــأن أقصــى تعــرض يعادل القيمــة الدفترية لهذه األدوات.

مخاطــر التركز الزائدة
تنشــأ مخاطــر التركــز عندمــا تــزاول عــدد مــن الجهــات المقابلــة أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقة الجغرافيــة، أو عندما تكون لها 
نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى مقدرتهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة للتأثــر بطريقــة مماثلــة بالتغيرات االقتصادية أو السياســية أو 

أي ظــروف أخــرى. تتــم إدارة مخاطــر التركــز مــن خــالل التركيــز علــى المحافظة علــى محافظ متنوعة.

مخاطر أســعار العمولة ب( 
مخاطــر أســعار العمولــة هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات المالية بســبب تقلبات أســعار العمولة 

في السوق. 

إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــر فــي أســعار العمولــة فــي الســوق يتعلــق بصــورة أساســية بالقروض طويلة األجــل للمجموعة وودائع 
المرابحــة ألجــل لــدى البنــوك مــع أســعار العمولــة المتغيــرة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطر أســعار العمولــة عن طريق المراقبة المنتظمة ألســعار 

العمولــة ألدواتهــا الماليــة التــي يترتــب عليها عمولة. 

فــي تاريــخ التقريــر المالــي لــم يكــن لــدى المجموعــة أي ودائــع مرابحــة ألجــل لــدى البنوك بأســعار عمولــة متغيرة. وبالتالي، فقــط القروض طويلة 
األجــل معرضــة فقــط لمخاطر أســعار العمولــة المتغيرة.

حساســية أسعار العمولة
يبيــن الجــدول التالــي حساســية المجموعــة للتقلبــات المحتملــة والمعقولــة فــي أســعار العمولــة علــى القــروض طويلة األجــل مع بقاء كافة 

المتغيــرات األخــرى ثابتــة، يتأثــر الربــح قبــل الضريبــة للمجموعــة مــن خــالل القروض ذات األســعار المتغيرة علــى النحو التالي:

الزيــادة/ النقص في 
نقاط األساس

التأثيــر على الربح
قبل الزكاة

ريال سعـــودي باآلالف

14,310+2017100م
100–)14,310(

14,310+2016100م
100–)14,310(

تســتند الحركــة المفترضــة فــي نقــاط األســاس لحساســية أســعار العمولــة الــى بيئــة الســوق الممكــن مالحظتها حيث تظهــر تقلبات اعلى في 
الســنوات السابقة.

ج( مخاطــر العملة
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب تقلبات أســعار صرف العمالت 
األجنبيــة. لــم تقــم المجموعــة بمعامــالت جوهريــة بعمــالت غيــر الريــال الســعودي والدوالر األمريكي. ونظرًا ألن ســعر صرف الريال الســعودي 

مقابــل الــدوالر االمريكــي ثابــت، فــإن المجموعــة غيــر معرضة لمخاطر أســعار العملة.

د( مخاطر الســيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء بالتزاماتها المتصلة بــاألدوات المالية. يمكن ان 

تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة بمبلــغ قريــب مــن قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الســيولة على أســاس 
منتظــم وتعمــل اإلدارة علــى التأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة مــن خالل التســهيالت االئتمانيــة لمقابلة اية التزامات مســتقبلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

31. إدارة مخاطــر األدوات الماليــة تتمة

نظــرة عامة تتمة
د( مخاطر الســيولة تتمة

يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة ومتطلبــات التمويــل والســيولة لشــركات المجموعــة علــى أســاس مركزي تحت ســيطرة خزينــة المجموعة. يتمثل 
الهــدف مــن هــذا النظــام المركــزي فــي تحســين كفــاءة وفعاليــة إدارة المجموعة للموارد الرأســمالية للمجموعة.

يلخــص الجــدول التالــي تاريــخ االســتحقاق للمطلوبــات الماليــة للمجموعــة اســتنادًا إلــى المدفوعات التعاقدية غيــر المخصومة:

31 ديســمبر 2017م
أقل من ثالثة أشــهر 

ريال سعـــودي باآلالف

 من 3 أشــهر الى 
12 شهر 

ريال سعـــودي باآلالف
أكثر من 12 شــهر

ريال سعـــودي باآلالف
اإلجمالي

ريال سعـــودي باآلالف

650,0007,350,0008,000,000–قــروض طويلة األجل
884,082–884,082–ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 

–1,534,0827,350,0008,884,082

31 ديســمبر 2016م
أقل من ثاثة أشــهر 

ريال سعـــودي باآلالف

 من 3 أشــهر الى 
12 شهر 

ريال سعـــودي باآلالف
أكثر من 12 شــهر

ريال سعـــودي باآلالف
اإلجمالي

ريال سعـــودي باآلالف

7,500,0007,500,000––قــروض طويلة األجل
1,046,490–1,046,490–ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 

–1,046,4907,500,0008,546,490

1 ينايــر 2016م
أقل من ثاثة أشــهر 

ريال سعـــودي باآلالف

 من 3 أشــهر الى 
12 شهر 

ريال سعـــودي باآلالف
أكثر من 12 شــهر

ريال سعـــودي باآلالف
اإلجمالي

ريال سعـــودي باآلالف

7,100,0007,100,000––قــروض طويلة األجل
656,747–656,747–ذمــم دائنــة ومبالغ مســتحقة الدفع 

–656,7477,100,0007,756,747

32. إدارة رأس المــال
يتضمــن رأس المــال إجمالــي حقــوق الملكيــة العائــدة إلــى حملــة األســهم فــي الشــركة األم. تتمثــل سياســة المجموعة فــي الحفاظ على قاعدة 

رأســمالية قوية للحفاظ على المســتثمر وثقة المقرضين والســوق واســتمرارية التطوير المســتقبلي للعمل التجاري. يتمثل الهدف األساســي من 
اســتراتيجية إدارة راس مــال المجموعــة فــي التأكــد مــن المحافظــة علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ومعــدالت رأســمالية قوية من أجــل دعم اعمالها 

التجاريــة وتعظيــم القيمة للمســاهمين.

تديــر المجموعــة هيــكل رأس المــال وتقــوم بتعديلــه علــى ضــوء المتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة ومتطلبات التعهدات الماليــة. وللمحافظة 
علــى وتعديــل راس المــال يمكــن ان تقــوم المجموعــة بتعديــل دفعــة توزيعــات األربــاح للمســاهمين وإعــادة رأس المــال الى المســاهمين او اصدار 

أســهم جديــدة. تقــوم المجموعــة بمراقبــة راس المــال باســتخدام معــدل الحركــة وهــو صافــي الديــن مقســوماً  على إجمالــي راس المال زائد صافي 
الديــن. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كان معــدل الحركــة للمجموعــة 48% )2016م: %47(.

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف العــام تهــدف المجموعــة مــن خــالل إدارة راس المــال إلــى التأكد من انهــا تفي بالتعهدات الماليــة المرتبطة 
بالقــروض التــي تحــدد متطلبــات هيــكل رأس المــالـ  بجانــب أمــور أخــرى. إن عــدم االلتــزام بالتعهــدات الماليــة المرتبطــة بالقروض التي تحدد 

متطلبــات هيــكل رأس المــال سيســمح للبنــك بالمطالبــة بســداد القــروض فــورًا. لــم تكــن هنــاك حــاالت خرق للتعهــدات المالية ألية قروض في 
الســنة الحاليــة. لــم تكــن هنــاك تغيــرات فــي األهــداف وال السياســات أو العمليــات إلدارة رأس المــال خــالل الســنوات المنتهية في 31 ديســمبر 

2017م و31 ديســمبر 2016م.

33. القيمــة العادلــة للموجودات والمطلوبات
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يتــم اســتالمه مقابــل بيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام في معاملة نظامية بين المشــاركين في الســوق في 

تاريخ القياس في الســوق الرئيســية أو ـ في ظل غياب الســوق الرئيســية ـ في الســوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ. 
إن القيمــة العادلــة لاللتــزام تعكــس مخاطــر عدم األداء.

مدينة الملك عبد الله االقتصادية - التقرير السنوي 2017 116



يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات للمجموعــة قيــاس القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبات الماليــة وغير المالية.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام تســتخدم المجموعــة بيانــات الســوق القابلــة للمالحظة بقدر ما يمكن. يتــم تصنيف القيم العادلة في 
فئات ضمن مســتويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة. اســتنادًا إلى المدخالت المســتعملة في أســاليب التقييم وعلى النحو التالي:

األســعار المتداولة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجودات ومطلوبات متماثلة. • المســتوى األول: 
• المســتوى الثاني:  مدخــالت غيــر تلــك األســعار المتداولــة المتضمنــة فــي المســتوى األول والتــي يمكــن مالحظتهــا لأصــل أو االلتزامـ  بصورة 

مباشــرة )مثل األســعار( أو بصورة غير مباشــرة )مشــتقة من األســعار(.
مدخــالت لأصــل أو االلتــزام التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتنــا )مدخالت غير قابلــة للمالحظة(. • المســتوى الثالث: 

وفيمــا إذا كانــت المدخــالت المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام تقــع ضمــن مســتويات مختلفــة من الهيــكل الهرمي للقيم 
العادلــة، فيتــم عندئــٍذ تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة بكاملهــا فــي نفــس المســتوى فــي الهيــكل الهرمي للقيم العادلة من حيث المســتوى 

األدنــى للمدخــالت الجوهريــة بالنســبة لكامل القياس.

تقــوم المجموعــة بتســجيل التنقــالت بيــن مســتويات الهيــكل الهرمــي للقيــم العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر المالي التي تحدث فــي هذه التغيرات.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م و1 ينايــر 2016م تــم تقديــر القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة للمجموعــة لتقــارب قيمهــا الدفترية 
وتصنيفهــا تحــت المســتوى الثانــي مــن الهيــكل الهرمــي للقيمــة العادلــة. لــم يتــم تطبــق مدخــالت جوهرية فــي تقييم الذمم المدينــة التجارية كما 

في 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م و1 يناير 2016م.

لــم تكــن هنــاك حركــة بيــن المســتويات خالل المنتهية في 31 ديســمبر2017م.

34. التغيرات في المطلوبات الناشــئة من األنشــطة التمويلية
تــم اإلفصــاح عــن التغيــرات الناشــئة عــن األنشــطة التمويليــة، تتضمــن قــروض طويلــة األجــل وعنصر تمويلي غير مكتســب من ذمــم مدينة طويلة 

االجــل تــم اإلفصــاح عنهــا فــي قائمة التدفقــات النقدية الموحدة.

35. شــركات تابعة جوهرية مملوكة بشــكل جزئي
يلخــص الجــدول التالــي قائمــة المركــز المالــي لهــذه الشــركات التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. تســتند هذه المعلومات إلــى المبالغ قبل 

اســتبعاد المعامــالت التــي تمــت بين شــركات المجموعة:
شركة استثمارات 

المدن الصناعية 
القابضة

ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير المناطق 
المحدودة  الصناعية 

ريال سعـــودي باآلالف

الشركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة إدارة وتشغيل 
عقارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير عقارات 
المدن االقتصادية 

المحدودة
ريال سعـــودي باآلالف

4,536,4671,074,4541,552,075555,0181,817,651مجمــوع الموجودات 
3,89140,665129,48038,554282,733مجمــوع المطلوبات

4,532,5761,033,7891,422,595516,4641,534,918مجمــوع حقــوق الملكية 
العائد الى:

4,487,2501,013,3201,394,428506,2381,504,527مالك الشــركة األم 
45,32620,46928,16710,22630,391حصة غير مســيطرة 

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة المركــز المالــي للشــركات التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. تســتند هــذه المعلومات الى المبالغ قبل اســتبعاد 
المعامــالت التــي تمــت بين شــركات المجموعة:

شــركة استثمارات المدن 
الصناعيــة القابضة

ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير المناطق 
الصناعيــة المحدودة 

ريال سعـــودي باآلالف

الشركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة إدارة وتشغيل 
عقارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير عقارات 
المدن االقتصادية 

المحدودة
ريال سعـــودي باآلالف

4,659,016803,3401,376,003580,1251,131,681مجمــوع الموجودات 
1,17036,25365,56727,271110,556مجمــوع المطلوبات

4,657,846767,0871,310,436552,8541,021,125مجمــوع حقــوق الملكية 
العائد الى:

4,611,268751,8991,284,489541,9071,000,907مالك الشــركة األم 
46,57815,18825,94710,94720,218حصة غير مســيطرة 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017م

تتمــة

35. شــركات تابعة جوهرية مملوكة بشــكل جزئي تتمة
يلخــص الجــدول التالــي قائمــة المركــز المالــي للشــركات التابعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م. تســتند هــذه المعلومات الى المبالغ قبل اســتبعاد 

المعامــالت التــي تمــت بين شــركات المجموعة:

شــركة استثمارات المدن 
الصناعيــة القابضة

ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير المناطق 
الصناعيــة المحدودة 

ريال سعـــودي باآلالف

الشركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة إدارة وتشغيل 
عقارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير عقارات 
المدن االقتصادية 

المحدودة
ريال سعـــودي باآلالف

3,753,659809,5281,379,610594,0311,093,418مجمــوع الموجودات 
1,11533,68547,99017,64243,536مجمــوع المطلوبات

3,752,544775,8431,331,620576,3891,049,882مجمــوع حقــوق الملكية 
العائد الى:

3,715,019760,4811,305,254564,9761,029,094مالك الشــركة األم 
37,52515,36226,36611,41320,788حصة غير مســيطرة 

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة الربــح والخســارة للشــركات التابعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م. تســتند هذه المعلومــات الى المبالغ 
قبــل اســتبعاد المعامــالت التــي تمت بين شــركات المجموعة:

شركة استثمارات 
المدن الصناعية 

القابضة
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير المناطق 
المحدودة  الصناعية 

ريال سعـــودي باآلالف

الشركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة إدارة وتشغيل 
عقارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير عقارات 
المدن االقتصادية 

المحدودة
ريال سعـــودي باآلالف

–5,70093,97381,43834,139إيرادات
)70,461()58,242()30,960(29,447)121,820(ربح / )خســارة( للســنة

 إجمالي )الخســارة( / الدخل 
)71,208()58,390()32,841(28,702)125,270(الشــامل للسنة

العائد إلى:
)69,798()57,234()32,191(28,134)124,017(مالك الشــركة األم 
)1,410()1,156()650(568)1,253(حصة غير مســيطرة 

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة الربــح والخســارة للشــركات التابعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م. تســتند هذه المعلومــات إلى المبالغ 
قبــل اســتبعاد المعامــالت التــي تمت بين شــركات المجموعة:

شــركة استثمارات المدن 
الصناعيــة القابضة

ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير المناطق 
الصناعيــة المحدودة 

ريال سعـــودي باآلالف

الشركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة إدارة وتشغيل 
عقارات المدن 

االقتصادية 
ريال سعـــودي باآلالف

شــركة تطوير عقارات 
المدن االقتصادية 

المحدودة
ريال سعـــودي باآلالف

–52,11676,74040,467–إيرادات
)28,757()23,535()21,185()8,756()84,699(خســارة للسنة 

)28,757()23,535()21,185()8,756()84,699(إجمالي الخســارة الشــاملة للسنة
العائد إلى:

)28,188()23,069()20,766()8,583()83,852(مالك الشــركة األم 
)569()466()419()173()847(حصة غير مســيطرة 

36. اعتمــاد القوائــم المالية الموحدة
تــم اعتمــاد وإصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 26 مــارس 2018م )الموافق 9 رجب 1439هـ(.
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