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المطــّور الرئيــي لمدينــة الملك عبدالله االقتصادية هي رشكة إعمــار المدينة االقتصادية.

إعمــار المدينة االقتصادية هي شــركة تطوير عقاري 
مدرجة يف الســوق المالية الســعودية)تداول(، ويتمحور 

تركيزها األساســي حــول تخطيط وتطوير مدينة 
الملــك عبدالله االقتصادية. عندما قامت الشــركة 

بالطرح العام األولي الناجح يف عام 2006م، ســجّلت 
إنجــازاً تاريخيــاً بارزاً إذ قام أكثــر من نصف المواطنين 

الســعوديين باالكتتاب يف أسهمها.

تهدف مدينة الملك عبدالله االقتصادية ألن تكون 
مساهماً رئيسياً يف تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي 
تعد مثااًل ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تُعــّد هيئــة المدن والمناطــق االقتصادية الخاصة 
الجهــة التنظيميــة الوحيدة لمدينــة الملك عبدالله 
االقتصاديــة. وتقــدم الهيئة مجموعة واســعة من 

الحوافــز تشــمل مــا يلي: ملكية أجنبية بنســبة %100 
أللفراد والمؤسســات، وأنظمــة متكاملة للموانئ 

ومناطــق التخزيــن الجمركية، وســهولة الحصول عىل 
التصاريــح والرخــص المرتبطة بالمعيشــة والعمل 

وتشــغيل األعمــال وتملّك وإدارة العقارات. 



يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية، نبنــي مدينة حديثة 
وحيويــة تتطلــع للمســتقبل وفقاً لمعاييــر عالمية.

يد  المدينــة متجــذرة يف تــراث المملكــة، بطابعها الفر
وموقعهــا المميــز عىل ســاحل البحر األحمر. وهــي مصّممة 
خصيصــاً لتلبــي احتياجــات العائالت والمهنيين الشــباب 

والســياح والشركات.

تتميــز المدينــة ببيئــة طبيعيــة خالبة، وفعاليات وأنشــطة 
متنوعــة، وإطــار تنظيمــي مثالي أللعمال، ومدارس 

يداً  ومستشــفيات مرموقــة، ممــا يجعل منهــا مكاناً فر
للعمل والعيــش والترفيه.
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مـالـي   ثبـــات 
ونمـو يف األصــول

األحداث البارزة للعام

إجمايل الربح 

 302.4 مليــون
1,174,164

  2016

816,043
  2017

566,773
  2115

اإليرادات

 986.9 مليــون

1,008,234
  2018

1,437,976
  2017

2,267,771
  2016

1,022,957
  2015

986,888
  2119

سعودي
ف ريال 

أل

سعودي
ف ريال 

أل

302,420
    2019

338,407
  2018

حقوق ملكية المســاهمني

7.4 مليار

7,784,399
  2016

8,007,120
  2017

7,877,459
  2018

7,354,231
  2019

8,516,695
  2115

سعودي
ف ريال 

أل

األصول اإلجمالية

17.6 مليار

16,569,489
  2016

17,369,677
  2017

17,341,699
  2018

17,567,790
  2019

18,037,660
  2115

سعودي
ف ريال 

أل
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البيلســـان 

96
 100% مطّورة 

مجتمعـــــات راقيــة

يــة  العقــــارات التجــار

50 
وطنيـــة   شــركات 

ودوليـــــة

العقــــــارات السكنيـــة 

15,958
إجمايل عدد 

السكنية المنتجات 

وحدة

الشــــروق 

150
 100% مطّورة 

 مجتمعات 
المعقولة التكلفة 

المـــــروج 

3.4
 100% مطّورة 

مجتمعـــــات راقيــة

 ألف مرت 
مربع

الـواحــــــة 

243
 100% مطّورة 

 مجتمعات 
متوّسطي الدخل

 ألف مرت 
مربع

الصنـــاعي  الوادي 

115
وطنيـــة   شــركات 

ودوليـــــة

 مليون مرت 
مربع

 ألف مرت 
مربع

مينـــــاء المـلك عبـدالله 

17.3
 63.4% مطّورة 

 كيلومرت 
مربع

 ألف مرت 
مربع

التــالــــة جــاردنـــــز

3.0
 98% مطّورة 

 مجتمعات 
متوّسطي الدخل

 مليون مرت 
مربع
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كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

نـحــو   سبــاق 
الـرؤيـــــة

نســلّط الضوء من خالل هذا التقرير الســنوي عىل المبادئ 
األساســية لرؤية 2030 اليت ألهمت االســراتيجية 

التشــغيلية لمدينــة الملــك عبدالله االقتصادية عىل مدار 
العــام المنــرم، ضمن خطة تهدف لتحســني جودة احلياة، 

توفــري التعليم والرعايــة الصحية وفقاً ألعىل المعايري 
العالمية، وتعزيــز البنية التحتية.
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العمــل واإلنجــاز همــا أبــرز مالمح 2019 بالنســبة لمدينة الملك عبدالله االقتصادية. وقد شــهد العــام تعزيز التعاون مع عدد من 
الهيئات احلكومية الرئيســية، وإنشــاء قطاعات تتمتع بأهمية اســرتاتيجية، واســتقطاب رشكاء ومســتأجرين جدد، وتطوير 

مشــاريع كربى يف قطاعات الضيافة والطاقة واخلدمات اللوجســتية.

عــىل مــدار العــام، رّســخت المدينة مكانتهــا بوصفها الخيــار المفضل اللســتثمارات األجنبية 
المباشــرة والوجهــة الحديثــة التــي توفــر نمط حياة مثالــي للعائالت والمهنيين الشــباب. 

كذلــك أســهمت التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التي شــهدها المجتمع الســعودي خالل 
العــام يف دعــم جهــود المدينــة لتعزيــز موقعهــا عىل الســاحة الدولية كمدينة توفــر كافة مزايا 

الحيــاة العصرية.

تحت رعاية وقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وولي 
العهد صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان، واصلت رؤية المملكة 2030 الدفع 

قدماً بمســيرة تحول االقتصاد الســعودي نحو االزدهار واالســتدامة والفرص الواعدة لجميع 
سكان المملكة.

من خالل هذا التقرير الســنوي، نســلّط الضوء عىل المبادئ األساســية لرؤية 2030 التي 
ألهمــت االســتراتيجية التشــغيلية لمدينــة الملك عبدالله االقتصاديــة عىل مدار العام المنصرم، 

ضمــن خطــة تهــدف لتحســين جودة الحياة وتوفير التعليــم والرعاية الصحية وفقاً ألعىل 
المعاييــر العالميــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة. أتاحت هذه الركائز لجميــع العاملين والمقيمين يف 

المدينــة أن يكونــوا جــزءاً مــن وجهة حديثة وجذابة للعيش واألنشــطة التجارية والصناعية.

انطالقــاً مــن االســتثمارات الكبــرى التي جرت خالل عــام 2018 يف قطاعات النقل والخدمات 
اللوجســتية والبنــى التحتيــة للربط الشــبكي، اتجهت أنظــار العالم يف عام 2019 نحو مدينة 
الملــك عبداللــه االقتصادية والمملكة كوجهة ترفيهية وســياحية ورياضية يســهل الوصول 

إليهــا، فضــالً عــن كونها المكان المثالي إلنشــاء عائالت تنعم بالصحة والســعادة. تجمع 
المدينــة بيــن القيــم الســعودية األصيلة القائمة عىل التكافــل والتضامن المجتمعي واألمن 
والســالمة، إىل جانب التطورات االجتماعية واالقتصادية التي شــرّعت األبواب عىل العالم.

ســجّل قطاع العقارات الســكنية يف عام 2019 نمواً كبيراً يف العرض والمبيعات، مع إطالق 
العديد من المشــاريع الجديدة وارتفاع الطلبات بنســبة 86% لتصل إىل 658 مليون ريال، 

بالمقارنــة مــع 354 مليــون ريــال يف عام 2018. تحقق هــذا النمو رغم التباطؤ يف قطاع 
اإلســكان، مما أثر عىل األســعار وشروط السداد.

غيــر أن المدينــة واجهــت زيــادة يف المصاريف نتيجة ارتفاع أرصدة القروض وتراجع رســملة 
تكاليف االقتراض وزيادة النفقات الرأســمالية أللصول التشــغيلية الجديدة يف قطاع 

الضيافة والترفيه. تســببت هذه العوامل مجتمعة يف خســائر عىل مدار العام.

يف حين ال يزال الغموض يســود األســواق المالية والعقارية عىل المدى القصير بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا، ال نزال متفائلين بالمســتقبل عىل المدى المتوســط والبعيد بفضل 

ثقــة الحكومــة يف المدينة والسياســة الوطنية الداعمة للنمو.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشــكر والتقدير إىل مجلس اإلدارة وجميع مســاهمينا لدورهم 
المحــوري يف ترســيخ مكانــة مدينــة الملك عبدالله االقتصادية حــول العالم. وبالنيابة عن 
مجلس اإلدارة، أتقدم بأســمى آيات االمتنان والتقدير لخادم الحرمين الشــرفين الملك 

ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، وولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وجميع الوزارات يف المملكة.

كمــا أتمنــى لجميــع موظفي المدينة والمســتثمرين فيها دوام النجاح وأتطلع لمواصلة مســيرة 
نجاحنــا يف2020 واألعــوام القادمة بإذن الله.

محمــد بن عيل العبار
رئيس مجلس اإلدارة
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األســتاذ عبدالله طيبة
عضو مجلس اإلدارة

معايل األســتاذ سعود الصاحل
عضو مجلس اإلدارة

األســتاذ جمال بن ثنيه
عضو مجلس اإلدارة

معــايل المهندس خالد الملحم
عضو مجلس اإلدارة

األســتاذ محمد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

المهنــدس عبدالرحمن الرويتع
عضو مجلس اإلدارة

األســتاذ عبد الله كامل 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ احمد جاوه
عضو مجلس اإلدارة

معايل األســتاذ فهد الرشيد
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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كلمــة الرئيس التنفيذي

 خـطــوات 
متـســـارعـــة

تطــورت البنية التحتية األساســية أللعمال يف 
المدينة خالل العام بفضل االســتثمارات يف 
تجمعــات جديــدة أللعمال ومناطق اقتصادية 
جديــدة، بما يف ذلــك تجّمع صناعي جديد فضالً 
عــن قطاع الصناعــات الدفاعية اخلفيفة الذي 

يتمتــع بأهمية اســراتيجية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للصناعات العســكرية.
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 حققــت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة تقدماً كبرياً من خالل تطوير وتنفيذ المشــاريع والبنيــة التحتية والفعاليات 
 العالميــة خــالل عــام 2019، وســاهمت يف تحقيــق العديد من األهداف االجتماعية والثقافيــة واالقتصادية اليت حددتها 

رؤية المملكة 2030.

وقد ســاهم ذلك، بالتزامن مع اإلنجازات الهيكلية واالســتراتيجية األخرى، يف تعزيز جهودنا 
لتحقيق أهداف الخطة العشــرية الجديدة للمدينة والتي تعد أساســية يف مســيرة تطورنا من 

موقــع بســيط إىل مدينــة حديثة تنبض بالحياة وتتمتــع بمكانة عالمية.

ينــا يف عــام 2019 محادثــات بنـّـاءة مــع العديــد مــن الهيئــات الحكومية، مما أتــاح لمدينة  أجر
الملــك عبداللــه االقتصاديــة تحقيــق تقــدم كبيــر يف التزامهــا بالطاقــة المتجددة والــذي تمثل 

يــاح العالميــة إلنشــاء أول مصنع لتوليــد الطاقة من  بتوقيــع عقــد مــع شــركة طاقــة الر
يــاح يف المملكة. الر

كما أدى الحوار مع الحكومة الســعودية إىل إبرام اتفاقيات مع صندوق التنمية الصناعية 
الســعودي وهيئة تنمية الصادرات الســعودية. وتتســم هذه الشراكات بأهمية استراتيجية 

ألنها تعزز قدرات المدينة عىل مواصلة االســتثمار يف كافة المجاالت وتســمح لنا بمتابعة 
الوفاء بالتزامنا لمن اختاروا االســتثمار والعمل واإلقامة يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية.

يعــرض هــذا التقريــر أيضــاً التقدم الذي أحرزناه يف تقديم خدمات الرعايــة الصحية والتعليم 
واإلســكان للمقيمين يف المدينة، وهي مخرجات أساســية يف الخطة العشــرية للمدينة.

بناًء عىل ما ذكر أعاله، جرى تعيين شــركة ماجســتيك ميلينيوم كمشــّغل جديد لمركز األســرة 
الطبي. ســوف تعمل شــركة ماجســتيك ميلينيوم عىل تعزيز الخدمات وتوســيع نطاق عمل 

المركز الطبي وترقية بنيته التحتية المادية، باإلضافة لتحقيق وفرة يف النفقات التشــغيلية. 
كما ستســتفيد العائالت من تعيين "إيديو ريتش" كمشــّغل ألكاديمية العالم، بالشــراكة مع 

كلية "كينغز كوليدج الســعودية" العريقة.

إىل جانــب توفيــر هــذه الموارد الهامــة يف قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تم إطالق مجّمعات 
ســكنية جديدة توفر منازل عالية الجودة للســكان عىل اختالف ميزانياتهم. وتضمنت مشــاريع 
اإلســكان الجديدة 372 فيال عصرية يف "الواحة ســبرينجز"، و147 فيال فاخرة يف حي "الغولف 
2 " بمنطقة المروج، ومشــروع "أوركيدز" الســكني، ومجمع "أزاليا" للفلل الفاخرة. وقد قدمت 

الشــركة لعمالئها حلواًل تمويلية بأســعار تنافســية لشراء تلك العقارات.

كان اللســتثمارات الكبرى يف المرافق واألنشــطة الرياضية أثر كبير عىل جودة الحياة بالنســبة 
للســكان. فقد جرى تنظيم بطولة الســعودية الدولية األوىل لمحترفي الجولف عىل أرض 

ملعــب "رويــال غرينــز" والنــادي الريفي يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية، كما اســتضافت 
مارينــا البيلســان بطولــة البحــر األحمر الدولية لرياضة صيد األســماك، وأقيم المهرجان األول 
للتزلج عىل الماء يف شــاطئ يام الذي تم افتتاحه مؤخراً. وجرى إعداد برنامج ســنوي متكامل 

يضم أنشــطة مخصصة للعائالت خالل أشــهر الصيف والشــتاء.

تطورت البنية التحتية األساســية أللعمال يف المدينة خالل العام بفضل االســتثمارات يف 
تجمعــات جديــدة أللعمــال ومناطــق اقتصادية جديدة، بما يف ذلــك تجّمع صناعي جديد، فضالً 
عــن قطــاع الصناعــات الدفاعية الخفيفــة الذي يتمتع بأهمية اســتراتيجية بالتعاون مع الهيئة 

العامة للصناعات العســكرية.

كمــا اســتثمرت مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية منــذ إطالقها ما يقارب 18 مليار ريال يف 
األصول والتمويل، وحققت قيمة تتجاوز 900% يضاف إىل ذلك اســتثمارات جديدة ســتقوم 

بها الشــركة والمطورون الخارجيون يف مشــاريع اســتراتيجية تؤدي لخلق فرص عمل وتســهم 
يف تعزيــز سلســلة القيم عىل امتداد المدينة.

يف الختــام، أُتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لرئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة عىل دعمهم 
الكبيــر وتوجيهاتهــم الســديدة عــىل مــدار العام. كما أشــكر زمالئي وفريق العمــل المتميز يف 

مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة عــىل عملهم الجاد الذي أســهم بشــكل فاعل يف التقدم الذي 
حققتــه المدينة.

أحمــد بن إبراهيم لنجاوي
التنفيذي الرئيس 
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التنفيــذيــة اإلدارة 

أحمد لنجاوي
التنفيذي الرئيس 

إياد عبدالرحيم
المدير المالي

هاين غرباوي
 المستشــار القانوني العام، 

 والرئيس التنفيذي للشــؤون 
العامة

كريم مراد
 الرئيس التنفيذي لشــؤون اإللتزام 

 ورئيس شــؤون المساهمين 
وأمين ســر مجلس االدارة

شادي غمري 
 رئيــس تنفيذي تطوير 

وخدمات المدينة

أنس نجمي
 مدير تنفيذي أول، 

رئيــس قطاع جودة احلياة
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مازن تمار
الرئيــس التنفيذي لقطاع األعمال

وفاء احلميدي
 الرئيــس التنفيــذي لتقنية المعلومات، 

 والرئيس التنفيذي لشــركة 
إعمار المعارف

روناس يوسف
الرئيس التنفيذي للتســويق

عبدالله المجديل
رئيس تطوير وتشــغيل 

اللوجستية  المنطقة 
والصناعيــة بمدينة الملك 

عبدالله االقتصادية

هشام العبد
 الرئيس التنفيذي للمشــتريات 

وخدمات التشغيل

محمد بلوط
 مدير تنفيذي أول، 

 رئيــس عمليات التجزئة 
والترفيه
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رواد نمــط احليــاة العري يف المملكة

عــام
العـــائـلـة

 يشــكل تعزيز جودة احلياة من خالل تطوير البنية االجتماعية األساســية مثل منشــآت الرعاية الصحية 
ومراكــز التســوق المجتمعيــة والفعاليــات العائلية جزءاً هاماً للغاية من احلياة اليومية للعائالت الســعودية 

الشباب. والمهنيني 
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  أدت اســتراتيجية المدينة يف مجــال التعليم أدت اســتراتيجية المدينة يف مجــال التعليم 
  إىل إحــراز تقــدم كبير يف عام إىل إحــراز تقــدم كبير يف عام 20192019، حيث ، حيث 

يتش" إلدارة  يتش" إلدارة تــم تعيين مؤسســة "إيديو ر   تــم تعيين مؤسســة "إيديو ر
مدرســة "كنجز كوليدج".مدرســة "كنجز كوليدج".

عــــام العـــائـلـة

يمتد مشــروع "أوركيدز" عىل مســاحة 755 ألف متر مربع، وهو 
مجّمــع ســكني تــم تطويره وفقاً ألعىل المعاييــر العالمية ليقدم 

جــودة حياة متميــزة بتكلفة معتدلة.

مرشوع "أوركيدز" السكين

755,000 مرت مربع

حققنــا تقدمــاً كبــرياً يف البنية التحتيــة احلياتية والرعاية الصحية 
والتعليــم خالل عام 2019.

فقد ســلمنا وحدات ســكنية عالية الجودة إلليجار والشــراء وقمنا 
باإلعالن عن مناطق ســكنية جديدة، وواصلنا ترســيخ عالقتنا 

االســتراتيجية مع وزارة اإلســكان لتوفير حلول ســكنية بأسعار 
معتدلــة للعائالت الســعودية، ووضعنــا برامج للتمويل العقاري، 

وعززنــا جهودنــا يف مجال الرعاية الصحية. وجرى توفير اســتثمارات 
جديــدة للمستشــفيات، وتوقيع اتفاقيــات مع أفضل مقدمي خدمات 

التعليــم يف العالم.

الصحة والســعادة للسكان 
بدأنــا العــام بتوقيــع اتفاقية مــع مجموعة جمجوم فارمــا الطبية لبناء 
مستشــفى تخصصــي عــىل أرض تبلغ مســاحتها 100.000 متر مربع. 

وســوف يضم المستشــفى يف المرحلة األوىل 150 ســريراً، عىل أن 
يرتفع العدد إىل 500 ســرير عند إنجاز المشــروع بالكامل. وهو 

يتميــز بموقعــه االســتراتيجي بالنســبة لمجموعــة جمجوم فارما، حيث 
يربط المستشــفى بكافة مدن المنطقة الغربية بمســافة ســاعة 

بالســيارة. يُعــد هــذا المستشــفى عنصراً فاعــالً يف تحقيق رؤية 2030 
مــن خــالل االرتقاء بجودة الحيــاة للعامليــن والمقيمين يف المدينة 

والمناطــق المحيطة بها.

قمنا كذلك بتعيين مركز ماجســتيك ميلينيوم )2M( كمشــّغل جديد 
لمركز األســرة الطبي من خالل نموذج تشــغيل بدون عقد إيجار، مما 

أدى اىل تراجع يف النفقات التشــغيلية بقيمة 11 مليون ريال انخفاض 
مخصصات الدعم، تحســين جودة الخدمات، توفير طبيب معتمد من 

بريطانيا، وتوســيع نطاق الخدمات الطبية التي يقدمها المركز.
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بنــاًء عــىل نمــوذج العمل، فإن مركز ماجســتيك ميلينيوم حالياً 
مســؤول عــن جميع جوانب تقديم الخدمــات الطبية ضمن النطاق 

الحالي لمركز األســرة الطبي، ويشــمل ذلك كافة النفقات التشــغيلية، 
تحديــث وصيانــة المعــدات، التعامل مع جميــع فئات التأمين الصحي، 

التحالفــات مع المستشــفيات الخاصــة، وإعداد برامج التدريب التي 
تســهم بإنشــاء جيل جديد من المهنيين الســعوديين يف قطاع 

الرعاية الصحية.

كما ســيتيح مركز ماجســتيك ميلينيوم إمكانية الوصول إىل األنظمة 
الماليــة والتشــغيلية لفهــم أداء المركــز الطبي، إىل جانب التقارير 

التشــغيلية والماليــة. وقد أدت هــذه التطورات مجتمعة إىل االرتقاء 
بجــودة خدمات الرعاية الصحية وســبل الوصول إليها.

التعليــم إلحداث التأثري
أدت اســتراتيجية المدينــة يف مجــال التعليــم إىل إحراز تقدم كبير يف 
عام 2019، حيث تم تعيين مؤسســة "إيديو ريتش" إلدارة مدرســة 

"كنجز كوليدج".

وتُعــد "إيديــو ريتش" مؤسســة دولية رائدة يف مجال تملك وإدارة 
المــدارس عــىل امتداد ثماني دول. وهي تعمل بالشــراكة مع مدارس 
مســتقلة عريقة يف المملكة المتحدة عىل تقديم أفضل مســتويات 

التعليــم أللطفــال يف مدرســة "كنجز كوليدج" عبــر الجمع بين التقاليد 
البريطانيــة الممتــدة لمئات الســنين والثقافة األصيلة والتاريخ 

العريق للمملكة. وتمثل هذه الشــراكة عنصراً رئيســياً يف تحول 
"كنجــز كوليدج" إىل مدرســة داخليــة بريطانية مرموقة.

قمنــا كذلــك بإنشــاء أكاديمية طموح، التي ســتتيح للطالب 
والطالبــات المنافســة عــىل وظائف يف أبرز الشــركات الوطنية 

والعالميــة العاملــة يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية. وتعد هذه 
المبــادرة جــزءاً مــن برنامــج أكاديمية طموح الســنوي يف المدينة تحت 

شــعار "مســتقبلي ... مسؤوليتي”.

 تخريــج الدفعــة األوىل من الطالب يف كلية األمري 
محمد بن ســلمان إللدارة وريادة األعمال 

أصبحــت كليــة األميــر محمد بن ســلمان إللدارة وريادة األعمال قوة 
دفــع للتنميــة االجتماعيــة واالقتصادية، حيــث تلبي االحتياجات 

المتناميــة لســوق العمــل يف المملكــة. وقــد احتفلت يف مايو 2019 
بتخريــج الدفعــة األوىل التــي ضمــت 68 طالباً و25 طالبة. 

يادة األعمال يف  تأسســت كليــة األميــر محمــد بــن ســلمان إللدارة ور
عــام 2017، مــن خــالل شــراكة اســتراتيجية بين مدينــة الملك عبد 

اللــه االقتصاديــة ومؤسســة مســك الخيرية وكلية بابســون وشــركة 
لوكهيــد مارتــن، وهــي توفر للطــالب برامج أكاديميــة ومناهج 

تعليميــة وخبــرات عمليــة. وتعكــس المؤهــالت العاليــة للخريجين 
يــادي للكليــة التــي أصبحت مــن المؤسســة التعليمية  الــدور الر

الهامــة يف المدينة.

الدار دارك
حققنا يف عام 2019 قدماً كبيراً يف تنفيذ اســتراتيجية اإلســكان 

الخاصــة بالمدينــة، حيــث قمنا بتوفير آالف األراضي الســكنية الجديدة 
لبناء الفلل والشــقق، وإطالق ســتة مشــاريع ســكنية جديدة، وتحقيق 

زيــادة كبيــرة يف عدد الوحــدات الُمباعة وصافي الطلبات.

نحن ســعداء جداً بإطالق مشــروع "أوركيدز" الســكني يف عام 2019، 
وهــو مجّمــع ســكني تم تطويره وفقاً ألعىل المعاييــر العالمية ليقدم 

جــودة حيــاة متميزة بتكلفة معتدلة ويعزز اســتراتيجية المدينة 
اإلســكانية ويلبــي احتياجات كافة العمالء عــىل اختالف ميزانياتهم.

يمتد مشــروع "أوركيدز" عىل مســاحة 755 ألف متر مربع، ويضم 
110 قطعــة أرض ســكنية جاهــزة للبنــاء تتراوح مســاحتها بين 250 و 
600 متر مربع بأســعار تبدأ من 222.888 ريال وخطط ســداد مرنة 

لمدة خمس ســنوات بدون أعباء تمويلية. وتشــكل هذه الشــروط 
واألســعار المعقولــة جــزءاً هاماً من التزامنا بتوفيــر مجموعة من 

خيــارات الســكن عاليــة الجودة التي تركز عــىل التميز واألمان والراحة 
للعائــالت والمهنيين.

مــن المشــاريع األخــرى التــي تم اإلعالن عنها يف عام 2019 مشــروع 
"أزاليــا"، وهــو مجّمــع ســكني فاخــر يتكّون مــن 59 فيال ســكنية أنيقة 

عــىل مســاحة 29.500 متــر مربــع، ومــن المقرر تســليمه يف بداية 
عام 2020.

مــن أبــرز إنجــازات العام 2019 توفير 372 شــقة عصرية يف "الواحة 
ســبرينجز"، وهو مشــروع ســكني يتميز بتصميمه الرائع ومساحاته 

الخضراء يف منطقة مثالية للعائالت ترتبط بشــبكة من مســارات 
المشــي والدراجات الهوائية، وتوفر خدمات األمن عىل مدار الســاعة، 

وصــاالت لياقــة ومرافق رياضية وحدائق ومســجد. كما أنجزنا 147 
فيــال فاخــرة يف حــي الجولف 2 بمنطقة المروج، وفقاً لطراز مســتوحى 

من العمارة اإلســبانية والمتوسطية.
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تعــززت مكانة مدينــة الملك عبدالله االقتصادية 
كمدينة ســعودية حديثة ووجهة ســياحية متمزية يف 
عــام 2019 عرب توفــري تجارب فريدة عىل مدار العام 

مــن خالل برنامج موســمي للفعاليات الرفيهية.

االرتـقــاء 
الحيـاة  بجـودة 
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إن إيجــاد فــرص لتوطيــن القطــاع 
الســياحي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 

2030 وبرنامــج التحــول  المملكــة 
الوطنــي هومــن أهدافنــا الرئيســية.

االرتـقــــاء بجـودة احليـاة

منتجع أوشــيانا الســاحر، الذي يضم 50 فيال فاخرة، وهو 
مجّمع ســكني ُمســّور فريد يقع عىل شــاطئ البحر األحمر يميزه 

المســاحات الخضراء، الســكن الفاخر والمميز و رصيف بحري 
يمتــد إىل البحر األحمر.

منتجع أوشيانا

 50 فيال فاخرة

بيُن برنامج "أســلوب احلياة الموســمي" حول سلســلة جديدة 
بالكامــل من األنشــطة والفعاليــات ومعالم اجلذب اليت تعكس 

اجلوانــب احليوية الهامة لنمط احلياة الســعودي.

آخذيــن بعيــن االعتبار بأن األنشــطة الخارجيــة تمثل جزءاً ال يتجزأ من 
الثقافــة الســعودية، تم إعداد وتفعيل برنامــج للفعاليات الصيفية 

والشــتوية، من الكرة الطائرة الشــاطئية إىل الجولف وســباقات 
الكارتينج يف حديقة جُمان والمطاعم العائمة، وســينما الشــاطئ، 

وكــرات األلــوان، والغوص يف الميــاه النقية للبحر األحمر.

عالم البحار
ركز موســمنا الصيفي لعام 2019 عىل الرياضات المائية التي شــملت 

ركــوب الخيل عىل الشــاطئ، والدبابــات البحرية، والتزلج عىل الماء، 
والحديقــة المائيــة العائمة، والقــوارب المطاطية، واأللعاب المائية 

أللطفال، وقوارب البجع. كما أضفنا أنشــطة جديدة إىل شــاطئ يام، 
بمــا يف ذلــك أربع أراجيح مائيــة كبرى وقوارب الكاياك والدراجات 

المائيــة التي توفر للســياح تجربــة بمواصفات عالمية حافلة 
باألنشــطة التي تخفف عنهم الحر يف موســم الصيف.

عالم اللحظات
أطلقنا مؤخراً يف عام 2019 أيضاً موســمنا الشــتوي "عالم اللحظات" 

الــذي قــدم للجمهور مجموعة متنوعة من األنشــطة والفعاليات 
الخارجية التي تعزز االســتفادة من المناخ الرائع يف الشــتاء. شــملت 

الفعاليــات قيــادة الدراجات الرباعية، وركوب الخيل عىل الشــاطئ، 
وســينما الشــاطئ، وكرات األلوان، وحفالت الشــواء عىل بوليفارد 

الشــاطئ. كما تم إنشــاء مناطق خاصة أللنشــطة والفعاليات لتوفير 
الراحــة والخصوصية للعائالت واألصدقاء.

18



يوفــر عالــم اللحظــات تجارب رائعة ال تُنســى، بما يف ذلك صالة كي-
ماكــس الجديــدة المزودة بتقنيات حديثــة ومؤثرات صوتية وبصرية 

وحســية رباعيــة األبعــاد تأخذ األطفال واألهل يف رحالت مذهلة.

أقيمــت الكثيــر من هذه األنشــطة يف حديقة جُمــان التي تعد مثالية 
للعائالت بمســاحاتها الشاســعة الخضراء، وهي تضم ملعب ميني 

جولــف، ومالعــب تنس وكــرة طائرة، ومالعب مفتوحة، وحوض 
ســباحة، ومناطق للتمرين، ومواقف للدراجات، ومســرح، ويســهل 

الوصــول منهــا إىل مطاعــم مدينة الملك عبداللــه االقتصادية المطلة 
عىل الشــاطئ ومارينا بروميناد وحلبة جُمان لســباقات الكارتينج.

عروض ومهرجانات
ضمــن جهودنــا الهادفة لتوفير الوجهة األفضل للســياح القادمين 

من مختلف أنحاء العالم، شــهد عام 2019 افتتاح عروض أســبوعية 
أللطفــال مثــل "أنغري بيردز" و"هلــو كيتي"، وكرنفال عائلي يف كل 

عطلــة نهايــة أســبوع، ومطعم الميرانتــي العائم، وهو أول مطعم عائم 
عىل ســاحل البحر األحمر. 

كما شــهد عام 2019 افتتاح شــاطئ يام الخالب عىل ســاحل حي 
البيلســان يف مدينــة الملــك عبد اللــه االقتصادية، ويحتوي عىل 

منطقــة ســباحة طبيعيــة محاطة بالشــعب المرجانيــة، ما يجعله 
موقعــاً مثاليــاً للعائالت واألصدقاء للتمتع بأشــعة الشــمس 

واستنشــاق الهواء العليل. كما يعد الشــاطئ وجهة لممارســة هواية 
التزلــج عىل الماء وممارســة أنشــطة مائيــة مختلفة مثل قوارب 

الكايــاك و الدراجات البحرية.

الضيافة للجميع
تأكيــداً عــىل قــدرة المدينة عــىل تلبية كافــة األذواق والميزانيات، 

أطلقنــا يف عــام 2019 مشــروعين مميزيــن يف مجــال الضيافة، أولهما 
هــو منتجــع أوشــيانا الســاحر، الذي يضــم 50 فيال فاخرة، وهو 

مجّمــع ســكني ُمســّور فريــد يقع عىل شــاطئ البحــر األحمر يميزه 
المســاحات الخضــراء، الســكن الفاخــر والمميز و رصيــف بحري يمتد 

إىل البحــر األحمر.

أما المشــروع الثاني فهو شــقق ســنرايز الفندقية التي توفر للســياح 
خيــاراً اقتصادياً مــن دون التضحية بعوامل الراحة.

يضم مشــروع ســنرايز الواقع عىل مقربة من الشــاطئ عىل 48 شــقة 
فندقيــة من غرفتين، مفروشــة ومخدومة بالكامل.

تم افتتاح شــقق ســنرايز ومنتجع أوشــيانا بالتزامن مع إطالق أول 
تجربــة تخييــم فاخــرة عىل البحر األحمــر يف محمية الجونا المقرر 

افتتاحها يف عام 2020، وســتوفر وجهة فريدة إللقامة وســط 
المحمية، حيث يمكن للضيوف االســتمتاع بمجموعة من األنشــطة 

الخارجيــة ضمــن تجربــة تخييم بطابع عربي فاخر.

يضــاف إىل ذلــك فندق فيوز بإطاللتــه الرائعة عىل البحر األحمر، 
وفندق ومارينا البيلســان من فئة الخمس نجوم الذي يوفر أنشــطة 

لصيــد الســمك والغطس والرحــالت البحرية. ويعكس ذلك مكانة 
قطــاع الضيافــة يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية كمســاهم 

رئيســي يف التنميــة االقتصادية وإيجاد فــرص العمل وتعزيز موقع 
المدينــة كوجهــة أكثر روعة وحيوية للمقيميــن والعاملين فيها.

توطني قطاع الســياحة
فيمــا نتطلــع نحو ترســيخ التقدم الــذي حققناه يف عام 2019، نتوقع 

المزيد من عناصر الجذب الســياحي واألنشــطة المميزة، باإلضافة 
لتوســيع سالســل القيمة والفعاليات المحلية.

إن إيجــاد فــرص لتوطيــن القطاع الســياحي بما يتوافق مع رؤية 
المملكــة 2030 وبرنامــج التحول الوطني هومن أهدافنا الرئيســية. 

ثقتنــا بالجــودة العاليــة للقطاع الســياحي يف مدينة الملك عبدالله 
االقتصاديــة تتيــح لنــا توقع نمو يف أعداد الســياح من داخل المملكة 

والمنطقــة والعالــم، فضالً عــن تعزيز اإليرادات المتكررة وإيجاد 
الوظائف وتحفيز اإلنفاق لدى ســكان المدينة نفســها.

ســيتم تعزيز برنامج التحول الوطني عبر مجموعة من المشــاريع 
المقــرر البــدء بتنفيذهــا يف الفترة المقبلة، من بينها مشــروع 

كليــة إدارة الفنــادق ومرافق الضيافــة بتكلفة 171 مليون ريال. 
وسيســاهم هذا المشــروع يف تلبية الطلب عىل الكوادر الماهرة يف 
مجــال الضيافــة مــع نمو القطاع الســياحي يف مدينة الملك عبدالله 

االقتصاديــة والمملكــة، كما يؤدي لرفــد المملكة بكفاءات محلية 
تملــك مؤهــالت عالية يف إدارة الفنادق ومرافــق الضيافة العالمية.
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والفـــرص   التـواصــل 
والطمــوحــات

تمثــل األنشــطة الصناعيــة واخلدمات اللوجســتية عنارص 
أساســية يف رؤيــة مدينــة الملك عبداللــه االقتصادية الهادفة 

جلــذب االســتثمارات الداخليــة اليت تســهم يف التنمية 
االجتماعيــة والنمــو االقتصادي، وتشــكل أحد األهداف 

األساســية لرؤيــة المملكة 2030.
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يوفــر التوافــق الكبير بين األهداف االقتصادية 
واالجتماعيــة لمدينــة الملك عبدالله االقتصادية 
والحكومة الســعودية مجاالت واسعة للتعاون 

االســتراتيجي بين الطرفين.

التـواصــل والفـــــرص والطمــوحــات

توقيع عقد مع شركة طاقة الرياح العالمية تقوم بموجبها الشركة 
باستئجار موقع عىل مساحة 102,000 متر مربع يف مدينة الملك 

عبدالله االقتصادية خالل العام 2017 لبناء التوربينات الهوائية.

اقتصادية   تنمية 
مسؤولة ومستدامة

102,000 مرت مربع

شــهد عام 2019 تســارع وترية العمل يف البنية التحتية للصناعة 
واخلدمات اللوجســتية، حيث تحقق تقدم كبري يف مســرية تطور 

المدينــة بوصفهــا مركزاً متكامالً اللســتثمار والتصنيع واخلدمات 
اللوجســتية بمواصفات عالمية.

مــن اإلنجــازات الكبــرى التي تحققت يف عام 2019 الحوار 
االســتراتيجي مــع عدد من الهيئــات الحكومية وإطالق مناطق 

وخدمــات جديــدة ضمن جهودنا لتحقيق النمو االقتصادي المســتدام 
وتعزيــز جــودة الحيــاة لجميع العاملين والــزوار والمقيمين يف مدينة 

الملــك عبدالله االقتصادية.

تشــجيع االستثمار عرب احلوار
يوفــر التوافــق الكبير بين األهداف االقتصاديــة واالجتماعية لمدينة 
الملك عبدالله االقتصادية والحكومة الســعودية مجاالت واســعة 

للتعــاون االســتراتيجي بين الطرفيــن. يف عام 2019، قمنا بالتواصل 
مــع العديــد مــن الهيئات الحكومية والجهــات التنظيمية وغيرها من 
المؤسســات المتخصصة، مما أســهم بتحديد فرص جديدة للتطوير 

واالســتراتيجيات التشــغيلية. وقد أدى هذا التعاون إىل إجراءات 
مباشــرة شــكلت قوة دفع اللســتثمار وتعزيز النمو يف مدينة الملك 

عبداللــه االقتصاديــة والمنطقة المحيطة بها.

نتيجــة لتعاوننــا مــع الجهات المختصة بوضع السياســات، تم توقيع 
خمــس اتفاقيــات هامة يف عــام 2019، أبرزها االتفاقية مع صندوق 

التنمية الصناعية الســعودي وهيئة تنمية الصادرات الســعودية. 
وتوفــر هــذه الخطوات اإلطار العام لخطوط تمويل جديدة اللســتثمار 

يف منشــآت التصديــر والتصنيع المحلي.
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كذلــك قمنــا بالتعاون مع وزارة اإلســكان، ممــا أدى لتوقيع اتفاقية 
تنــص عــىل إنشــاء تجمع جديد ألنظمة البناء. كمــا أبرمنا اتفاقية مع 

الهيئة العامة للصناعات العســكرية ســتؤدي إلطالق قطاعات فرعية 
للصناعــات العســكرية الدفاعيــة الخفيفة ضمن المدينة.

وســيؤدي التفاهــم الــذي جرى مع البرنامج الوطنــي لتطوير التجمعات 
الصناعيــة إىل مزيــد من الفرص يف مجــال التطوير الصناعي.

تطويــر قطاعات جديدة
حــدث تقــدم كبيــر يف تطوير قطاعات صناعيــة جديدة أخرى، من بينها 

الطاقــة المتجــددة والصناعات الدفاعيــة الخفيفة وأنظمة البناء.

تعكــس المحادثــات البنّاءة مع الهيئات الحكومية بشــأن قطاع 
الطاقــة المتجــددة التزامنا المشــترك بتحقيق هدف رؤية المملكة 

2030 المتمثل يف التنمية االقتصادية المســؤولة والمســتدامة. 
ونجــم عــن ذلك توقيع عقد مع شــركة طاقة الريــاح العالمية التابعة 

لشــركة البابطين للطاقة واالتصاالت تقوم بموجبها الشــركة 
باســتئجار موقع عىل مســاحة 102,000 متر مربع يف مدينة الملك 

عبداللــه االقتصاديــة خالل العام 2017 لبنــاء التوربينات الهوائية.

ســوف تســهم هاتان الشــراكتان بتعزيز البنية التحتية والمنشآت 
الحديثــة يف الــوادي الصناعي. ويــؤدي التقدم الذي تحقق يف عام 

2019 إىل ترســيخ مكانــة مدينة الملــك عبدالله االقتصادية كالعب 
إقليمي رئيســي ووجهة االســتثمار المفضلة يف قطاع الخدمات 
اللوجســتية والصناعات الخفيفة، ويوفر قوة دفع اســتراتيجية 
ألنشــطة التصنيــع المحلية وتحقيــق أهداف المملكة يف مجال 

الطاقة المتجددة.

يعــد تفعيــل قطــاع للصناعــات الدفاعيــة الخفيفــة بالتعاون 
مــع الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية خطــوة كبيرة واعدة 
للصناعــات الدفاعيــة يف المملكــة تســهم بإيجــاد فــرص العمل 

والتميــز يف مجــال التصنيع.

 

تجمعــات أعمــال ومناطق اقتصادية جديدة
شــكّل توقيــع أول عقــد إيجــار ضمــن التجمع الجديــد لنظم البناء 

يف عــام 2019 أهميــة مضاعفــة عبــر اإلعالن عن إنشــاء منطقة 
اقتصاديــة متخصصــة جديــدة. وتعد المناطــق االقتصادية 

المتخصصــة عنصــراً هامــاً يف برنامــج تطوير الصناعــة الوطنية 
والخدمــات اللوجســتية ضمــن رؤيــة المملكة 2030، نظــراً لقدرتها 

عــىل جــذب االســتثمارات وتحويــل المملكة إىل قوة رائدة يف 
الصناعــة والخدمــات اللوجســتية الدولية.

كان التجمــع الصناعــي واللوجســتي الخيار المفضل يف عام 2019، 
حيــث جــذب عــدداً متزايداً من المســتأجرين يف قطاعات متعددة منها 
صناعة الســيارات والبالســتيك والمعدات الطبية ومواد ونظم البناء 

والتشــغيل اآللــي وتبادل البيانات يف تقنيــات وعمليات التصنيع.

ومــع تطــور هذه القطاعات، ســتوفر فرص عمــل للمواطنين 
الســعوديين وتعيــد التوازن التجاري الوطني وتعزز األنشــطة 

المحليــة يف القطاعــات المســتهدفة ضمن "الــوادي الصناعي". ويعد 
ذلــك جــزءاً مــن منظومتنــا المتكاملة التي تســهم بإيجاد فرص العمل 
وجــذب االســتثمارات وتوطيــن عمليات التصنيع وخلق سلســلة قيمة 

محليــة ووطنية متميزة.

تشــكّل البنيــة التحتية الحديثــة والمتطورة للصناعة والخدمات 
اللوجســتية محــور رؤية مدينة الملــك عبدالله االقتصادية، ويعود ذلك 
بشــكل أساســي إىل موقعنا االســتراتيجي كنقطة التقاء بين القارات. 

إن مينائنــا ومنطقتنــا الصناعيــة والقطار الســريع الذي يربطنا بجدة 
ومكــة المكرمــة والمدينة المنورة يضمنــون التكامل بين الموقع 

المتميز والخدمات اللوجســتية والذي يســتمر كأحد مكامن قوتنا. 
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باستضافتها للرياضات العرية، رسخت مدينة الملك عبد الله االقتصادية مكانتها كوجهة رائدة 
تتيح أللبطال العالميني المنافسة وتوفر للعائالت فرصة احلفاظ عىل اللياقة والصحة، من خالل 
أنشطة تشمل الرياضة المائية ومنها مختلف أنواع الزتجل وبطوالت اجلولف العالمية، وسباقات 

الطائرات المسرّية، وصيد األسماك يف عمق البحر، وسباقات السيارات والدبابات البحرية.

سـبّــاقـون
يــادة الـر فـي 
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إىل جانــب القيمة المجتمعية األساســية التي 
ياضية،  يز الروح الر ياضة، بما يف ذلــك تعز تحققهــا الر

يــاً هاماً يوفر فرصاً هائلة  فهــي تمثل قطاعاً تجار
االقتصادية. للتنمية 

سـبّــاقـــون فـي الـريــادة

 تــدل األرقــام األوليــة لبطولة يناير 2020 إىل أن أعداد 
الزوار ســتتضاعف لتصل إىل 70,000.

 أول بطولــة دولية لمحريف 
اجلولف يف المملكة

70,000

شــهد عام 2019 قفزة هائلة يف األنشــطة الرياضية وتنظيم 
الفعاليــات الرياضية العالمية.

تعد المشــاركة يف المنافســات الرياضية والنشــاط البدني أكثر من 
مجرد نمط حياة، فهي عامل أساســي يف الحفاظ عىل ســعادة وصحة 
المجتمــع. كمــا أنهــا جزء من المبادئ الرئيســية لرؤية المملكة 2030، 
التي تنص عىل تشــجيع "ممارســة النشــاط الرياضي بانتظام وإقامة 

المزيد من المرافق والمنشــآت الرياضية بالشــراكة مع القطاع 
الخــاص... كما سنشــجع الرياضات بأنواعها مــن أجل تحقيق تميز 

رياضــي، والوصــول إىل مراتب عالميــة متقدمة يف عدد منها عىل 
الصعيديــن المحلّي والعالمي ".

مــع بدايــة عــام 2019، دخلت مدينــة الملك عبد الله االقتصادية يف 
شــراكة مع مؤسســات وهيئات رياضية محلية، من بينها الهيئة 

العامة للرياضة، إلنشــاء هيكل اســتراتيجي اللســتثمار يف القطاع 
الرياضــي والبنيــة التحتية المطلوبة إلطالقه.

أول بطولــة دوليــة لمحريف اجلولف يف المملكة 
اســتضافت مدينة الملك عبدالله االقتصادية يف شــهر يناير 2019 

بطولــة الســعودية الدولية األوىل لمحترفــي الجولف التي أقيمت عىل 
أرض ملعــب "رويــال غرينز" والنادي الريفي.

وقد شــارك نخبة من ألمع نجوم الجولف يف العالم، ومنهم جاســتن 
روز المصنف األول عالمياً واألمريكي داســتن جونســون المصنف 

الثالــث عالميــاً )الذي حــل يف المرتبة األوىل(، وبروكس كوبكا، 
وبرايســون ديشــامبو، إىل جانب بطل الماســترز، باتريك ريد.
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هذه األســماء الكبرى، وغيرها الكثير، تنافســت عىل مدى أربعة أيام 
ضمــن بطولــة جولــف بمواصفات عالمية قبالة ســاحل البحر األحمر 
الخالب، وحازت عىل اهتمام وســائل اإلعالم العالمية، واســتقطبت 

35,000 متفــرج مــن مختلف أنحاء العالم.

تــدل األرقــام األوليــة لبطولة يناير 2020 إىل أن أعداد الزوار 
ســتتضاعف لتصل إىل 70,000.

فيما نتطلع نحو المســتقبل، ستســاهم ســمعة المدينة كوجهة 
لمرافــق الجولــف العالمية ليس فقط باســتقطاب األبطال العالميين 

وهواة الجولف، إنما أيضاً الشــركات التي تســعى لتنظيم فعاليات 
ترفيهيــة ومؤتمــرات. ويعد اجتذاب مجتمــع األعمال لزيارة المدينة 

والمشــاركة يف األنشــطة الرياضية والتمتع بمعالمها المختلفة 
جزءاً رئيســياً من اســتراتيجية المدينة يف مجال التنمية االقتصادية 

وتحقيق العائدات عىل االســتثمار.

التمــزي يف الرياضات البحرية
يف شــهر يونيــو، أقيــم أول مهرجــان يف المملكة للتزلج عىل الماء 

عىل شــاطئ يام بالتعاون مع االتحاد الســعودي للمالحة الشــراعية 
والهيئــة العامــة للرياضة. وتضمن المهرجان عيادات تدريبية وســباقاً 

عــىل لقب البطولة وأنشــطة ترفيهيــة للعائالت والعديد من األلعاب 
والمائية. الشاطئية 

أقيمــت البطولــة ضمن فعاليات مواســم جدة 2019 وجرى تنظيمها 
بالشــراكة مع االتحاد الســعودي للمالحة الشــراعية والهيئة العامة 

للرياضة، واســتقطبت العبين محترفين ومشــجعين من مختلف 
أنحاء العالم.

مســتفيدًة مــن الميــاه النقيــة للبحــر األحمر، اســتضافت المدينة يف 
شــهر يوليــو أول بطولــة دوليــة لرياضة صيد األســماك يف البحر 

األحمــر بمشــاركة 27 فريقــاً مــن 26 دولــة باإلضافة إىل 21 فريقاً 
محليــاً وإقليميــاً، كانــوا عــىل موعد مع أنشــطة صيــد متميزة وتجربة 

ثقافيــة فريــدة. وشــكلت البطولــة فرصة لتســليط الضوء عىل 
األنــواع المختلفــة مــن الســمك يف البحــر األحمر، وأضاف حضور 

ثالثــة حــكام مــن جــزر المالديــف والمملكة المتحدة وجنــوب أفريقيا 
بعداً دوليــاً للبطولة.

وقــد كانــت تلــك المرة األوىل التي تقام فيهــا بطولة للصيد الرياضي 
يف المملكة العربية الســعودية.

حــازت البطولة عىل اهتمام وســائل اإلعــالم العالمية ومنظمي 
منافســات الصيد الرياضي، وأســهمت بترســيخ مكانة مدينة الملك 
عبــد اللــه االقتصاديــة لدى الزوار ومدربي الصيــد العالمين فضالً عن 

الــزوار من مختلف أنحــاء المملكة والعالم.

وقد شــملت المســابقة عدة فئات منها الصيد بالصنارة والتتبع 
والكمائــن، وخضعــت لقوانين ســعودية صارمة تمنع أنواع الصيد 

المحظورة لضمان عدم اصطياد أســماك القرش والشــفنين 
البحري والســالحف والدالفين وغيرها من األســماك المحمية. وقد 

اســتبعدت قوانين حماية البيئة والحياة البرية الصارمة بشــكل 
تلقائي المتنافســين الذين يشــوهون األســماك عن طريق الخطأ، أو 
يعلقون األســماك بالصنارة أو يصطادون بالشــباك أو يفشــلون يف 

توثيــق صيدهــم. وتعــد هذه القواعد جزءاً من التــزام المدينة بالرياضة 
المســتدامة والمطابقــة للمعايير األخالقية.

الصيفية الرياضات 
يف موســم الصيف الحار الذي يزيد من صعوبة ممارســة الرياضة 

يف الهــواء الطلــق، تــم إعداد برنامــج للرياضات المائية يف عام 2019 
لمســاعدة العائــالت والزوار عىل مقاومة الحــر والحفاظ عىل لياقتهم 

وصحتهــم. وشــملت الرياضات المائيــة المخصصة أللطفال قوارب 
مطاطيــة وقــوارب البجــع ومنصات القفز عــىل الماء. كما تم تنظيم 

أنشــطة للكبــار تضمنت الدبابــات البحرية، والتزلج عىل الماء ورحالت 
الغوص والغطس، بالتزامن مع افتتاح شــاطئ يام، وهو أول شــاطئ 

للعمــوم يف مدينــة الملك عبدالله االقتصادية.

القيمــة المضافة للرياضة 
إىل جانــب القيمــة المجتمعية األساســية التــي تحققها الرياضة، بما 

يف ذلــك تعزيــز الــروح الرياضية، فهي تمثــل قطاعاً تجارياً هاماً يوفر 
فرصــاً هائلــة للتنمية االقتصادية. ويشــير برنامج التحول الوطني 

2020 إىل أن أحــد األهــداف الرئيســية للقطــاع الرياضي هو تحقيق "... 
عائــدات أفضــل عىل االســتثمار يف النوادي والمرافق الرياضية".

ســوف يســهم نمو القطاع الرياضي خالل الفترة المقبلة يف توفير 
فــرص متزايــدة لهواة الرياضة المحليين اللســتفادة من طاقاتهم 

وشــغفهم يف إطالق مشــاريعهم الرياضية الخاصة ضمن سلســلة 
التوريــد، ممــا يدعــم برنامج التحــول الوطني، فضالً عن إيجاد فرص 

عمــل وتعزيــز النمو االقتصادي الذي يعــود بالفائدة عىل الجميع.
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مقدمة
الســيدات والســـادة المـسـاهـمـــون يف شــركة إعمار المدينة االقتصادية – الســالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يســر مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير الســنوي لمجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي يف 31 ديســمبر 2019م، وذلك لمناقشــته ومن ثم 
الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمســاهمين حســب النظام. يســتعرض هذا التقرير أداء الشــركة وإنجازاتها خالل الســنة المالية المنصرمة، باإلضافة إىل القوائم المالية 

وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحســابات القانوني للســنة المالية المنتهية يف 2019/12/31م.

بجانــب ذلــك فــإن التقريــر يحتــوي عــىل ملخــٍص واٍف حول آليات حوكمة الشــركة واإلفصاحات ذات العالقــة بمجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذييــن والعقود والمعامالت مع األطراف 
ذات العالقة.

انطالقاً من حرص مجلس اإلدارة عىل الشــفافية واإلفصاح المســتمر وفق األنظمة الصادرة عن الجهات المعنية والممارســات المحلية والعالمية يف هذا الشــأن، يأتي هذا التقرير 
متوافقاً مع متطلبات اإلفصاح الواردة يف نظام الشــركات، والواردة يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشــركات الخاصة بالشــركات المســاهمة المدرجة 

باإلضافة الســتيفاء متطلبات المادتين تســعين وثالثة وتســعين من الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 بناءاً عىل 
نظام الشــركات الصادرة بالمرســوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/09/15هـ الموافق 
2019/05/20م، والمادة الخامســة والســتين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة الصادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية بموجب القراررقم 2017-123-3 

بتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافــق 27 /2017/12م، والمعدلــة بقرار مجلس هيئة الســوق الماليــة رقم 1-104-2019 بتاريخ 1441/02/01هـ الموافق 2019/09/30م.

كمــا يوضــح هــذا التقريــر كيــف ســاهمت خطط واســتراتيجيات شــركة إعمار المدينة االقتصادية بالمشــاركة الفعالة يف تحقيق أهداف رؤية المملكــة 2030، لتصبح مدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة "رائــدة" يف صناعــة الترفيــه والبيئــة المثاليــة للســكن ولصناعــة األعمال باإلضافة إىل موقعها الجغرافي الذي يجعل منها مركزاً لوجســتياً رئيســياً عىل البحر األحمر.

نبذة عن نشــاط الرشكة 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 يف الســوق المالية الســعودية يف تاريخ 7 أكتوبر 2006م.

يبلغ رأس مال الشــركة المســجل 8.5 مليار ريال ســعودي ُموزعة عىل 850 مليون ســهم، وذلك بقيمة إســمية قدرها 10 رياالت لكل ســهم، وقد طرحت الشــركة 30% من إجمالي أســهمها اللكتتاب العام وســجلت 
رقمــا قياســياً يف عدد المكتتبيــن تجاوز 10 مليون مكتتب.

تــزاول الشــركة أعمالهــا يف مجــال تطويــر األراضــي والعقــارات يف المناطــق االقتصاديــة الخاصة أو يف غيرها بما يف ذلك عمليات تطوير البنيات األساســية، وترويج وتســويق وبيع قطع األراضي المملوكة للشــركة 
بخدمــات للتطويــر أو لتمليكهــا للغيــر، وإيجــار األراضــي وعمليــات التطويــر للمباني والوحدات الســكنية أو بناء منشــآت عىل األراضي للغيــر وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية، وأي نشــاطات أخرى الزمة لتحقيق 

أغراض الشركة.

تضطلــع الشــركة بتطويــر وتنفيــذ "مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة" الواقعة عىل بعد 90 كيلومتر شــمال مدينة جدة عىل ســاحل البحــر األحمر. وتتوىل "هيئة المدن والمناطــق االقتصادية الخاصة"، التي تمت 
الموافقــة عــىل تنظيمهــا بموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/19 بتاريخ العاشــر من شــهر ربيع األول لعام 1431هـ(، اإلشــراف الكامــل عىل المدن االقتصادية من أجل تحقيق أهدافهــا يف توطين رأس المال الوطني 

واســتقطاب االســتثمارات األجنبية، وأهداف خطط التنمية يف المملكة.

ويعتبر مشــروع "مدينة الملك عبدالله االقتصادية" أحد أهم وأكبر المشــاريع االقتصادية التي يديرها القطاع الخاص عىل مســتوى العالم، وفي عام 2010م تمت الموافقة من المســاهمين عىل نقل المقر الرئيســي 
للشــركة مــن جــدة إىل مركز األعمال يف مدينــة الملك عبدالله االقتصادية.

أهــم اإلنجــازات يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية خالل عام 2019م
يف الســنوات األوىل من تأسيســها، تمكنت الشــركة من إرســاء دعائم اقتصادية متينة تتمثل يف البنى التحتية والميناء والوادي الصناعي واســتقطاب الشــركات والســكان وتقديم الخدمات المناســبة لهم، وتخلل ذلك 

أيضــاً ترســيخ النمــوذج المالــي لتطوير المدينة االقتصادية، وتدعيم مالءة الشــركة الماليــة وتطويرتدفقاتها النقدية. 
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كما اســتطاعت الشــركة إثبات دورها كأحد المحركات التنموية واالقتصادية يف البالد تناغماً مع رؤية الســعودية 2030م يف تفعيل توجه الحكومة الرشــيدة يف خصخصة المشــاريع التنموية والشــراكات مع القطاع 
الخــاص يف قطاعات حيوية متعددة.

وقد شــهد العام 2019م نمو وتطوير عىل كافة األصعدة ســواء عىل صعيد البنى التحتية أو يف مســتوى الخدمات والمرافق الترفيهية بجانب النمو الســكاني فيها، فقد وصل عدد ســكان مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية بنهاية العام 7,388 فرد بزيادة قدرها 39% عما كانت عليه يف نهاية عام 2018، باإلضافة إىل وصول نســبة اإلشــغال يف الوحدات الســكنية التي تم تســليمها إىل 68.6%، كما وصلت نســبة األراضي 

المطــورة مــن المرحلــة األوىل إىل 100% يف نهايــة العــام مقارنة مع 87% يف نهاية عام 2018م.

وعــىل صعيــد البنــى التحتيــة فقــد تــم إكتمــال تنفيــذ 333.3 كــم مــن كابــالت األلياف البصرية مقارنة ب227.7 كم يف نهاية عام 2018م، بجانب إكتمال بناء وتشــغيل 44 برج جوال، باإلضافة إىل 94.1كم من شــبكة 
الصرف الصحي و 127كم من شــبكة المياه و 425.8 كم من شــبكة الكهرباء.

وعــىل صعيــد المرافــق الترفيهيــة فقــد وصلــت عــدد الغــرف يف الفنــادق واألجنحة والمنتجعات إىل 472 غرفة وصلت نســبة اإلشــغال فيها طوال الســنة إىل 37%، بينما ارتفع عدد الطالب المنتســبين لكلية األمير محمد 
بــن ســلمان لريــادة األعمــال مــن 166 طالباً بنهاية عــام 2018م إىل 230 طالباً بنهاية العام 2019م.

أمــا عــىل صعيــد الــوادي الصناعــي فقــد وصــل عــدد المصانــع التــي تعمــل إىل 36 مصنعاً، بينما ســجل ميناء الملك عبدالله معدل نمــو وصل إىل 59% يف نهاية العام بطاقة انتاجية 3,4 مليــون حاوية مقابل 2,3 مليون 
حاويــة لنهاية العام 2018م.

وال تــزال شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة تمضــي قدمــاً يف تطويــر مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية وفق خطة اســتراتيجية هدفها خلق بيئة مزدهرة وتنمية مســتدامة، تجعلها مــن طليعة المدن يف التنوع 
االقتصادي، لذلك اعتمدت الشــركة عىل االســتثمار بشــكل مكثف يف البنى التحتية والخدمات األساســية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية الســتقطاب المســتثمرين من شــركات ومصانع ومنشــآت 

تجاريــة وخدميــة إىل المدينــة االقتصاديــة، ممــا يحفــز انتقــال الســكان إىل المدينة االقتصادية ومن خالل ذلك نمو الطلب عىل منتجات الشــركة العقاريــة والخدمية المختلفة.

ترتكــز الخطــة االســتراتيجية يف المرحلة الحاليــة عىل المحاور التالية:

1.  مواصلــة عمليــات التطويــر والبنــاء يف المدينــة االقتصاديــة مــع التركيــز عــىل المينــاء والــوادي الصناعــي باعتبارهمــا عنصــري الجذب األكثر أهميــة للمســتثمرين يف المدينة االقتصاديــة والمحفزين الرئيســيين 
للحركــة العمرانية.

2.  مواصلــة العمــل عــىل اســتقطاب الشــركات والمصانــع والمنشــآت التجاريــة إىل المدينــة والتــي تؤدي بدورها إىل إيجاد فرص عمل جديــدة داخل المدينة، ومن ثم حث الطلب عــىل المنتجات العقارية والخدمات.

3.  توفير العديد من المنتجات الســكنية التي تتالءم مع كافة شــرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة - بما يف ذلك ذوي الدخل المتوســط والمحدود - وذلك عن طريق التطوير المباشــر من قبل الشــركة أو 
التطويــر من خالل مســتثمرين عقاريين.

4.  تطويــر قطــاع الســياحة والترفيــه يف المدينــة االقتصاديــة بشــكل يتماشــى مــع احتياجــات الفئات المختلفة يف المملكة، بهدف زيادة اإليرادات واألرباح التشــغيلية المكررة، وزيادة عدد الــزوار للمدينة االقتصادية 
مما سيســاهم يف رفع الطلب عىل المنتجات الســكنية المختلفة.

5.  احتضــان وتنظيــم الفعاليــات الدوليــة والمحليــة، بمــا يف ذلــك الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة الحكومية ومنتديات القطاع الخاص، ممــا يثري الحراك الثقافي والمجتمعــي يف المدينة وينمي من حجم 
الطلب عــىل منتجاتها المختلفة.

6.  احتضان واســتقطاب رواد األعمال والشــركات الصغيرة والمتوســطة، وحثها عىل النمو، مما يســرع من عجلة النمو االقتصادي يف المدينة، ويزيد من عدد قاطنيها وزوارها ويرفع من مســتوى خدماتها.

7.  تطوير الخطط واالســتراتيجيات المختلفة للتوســع يف قطاعي التعليم والصحة واســتقطاب المؤسســات المختصة اللســتثمار فيها.

8.  تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموقــع الجغرافــي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية ووقوعها ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتبطة بينهم عبــر قطار الحرمين، بجانب الموقع المطل عىل البحر األحمر.

9.  تنويــع قاعــدة المنتجــات العقاريــة التــي تقدمهــا الشــركة عــن طريــق طرح األراضي الصناعية والســكنية للبيع والتأجير بشــكل محدد بهدف تســريع عجلة التطوير يف المدينة وتوفير كمية إضافية من الســيولة 
النقدية االلزمــة لتطوير المدينة.

10.  المضي قدماً يف الدخول يف شــراكات اســتراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي يف بعض المشــاريع العمالقة الضرورية لدعم وتســريع بناء وتطوير المدينة االقتصادية.

11.  مراعاة الطرق الُمثىل إلدارة وتشــغيل المدينة االقتصادية وتقديم الخدمات للمســتثمرين والقاطنين بأســعار مالئمة. 
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

أهــم اإلنجــازات يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية خالل عام 2019م تابع
ونتيجــة الســتمرارنا يف هــذه االســتراتيجية واصلنــا العمــل يف دفــع عجلــة التطويــر يف المدينــة االقتصادية التي تعتبر النطاق الجغرافي الوحيد لنشــاطات الشــركة، وباتت اآلن نابضة بمينــاء عالمي يعمل عىل مدار 

الســاعة، وبمصانع عالمية يف مجاالت متعددة، ســاهمت يف وضع مدينة الملك عبدالله االقتصادية كأحد أهم مراكز الشــحن والخدمات اللوجســتية يف العالم.

بجانــب مشــاريع ســكنية تخــدم جميــع فئــات المجتمــع، ومشــاريع مميــزة للتعليــم، ككلية االمير محمد بن ســلمان إلدارة األعمال، وبنية تحتيــة متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه مميزة تخدم الســاكنين والزائرين، وقد 
قامت الشــركة خالل العام باالســتمرار يف تســليم الوحدات الســكنية التي تم االنتهاء منها يف مخططات الواحة والشــروق والمروج باإلضافة إىل األراضي الســكنية يف مخططات التالة والشــاطئ.

كمــا وقعــت عقــود خاصــة بــأراض صناعيــة مــع العديد من الشــركات الرائدة يف الصناعة والخدمات اللوجســتية، واســتضافت العديد من االحتفاالت والمناســبات الترفيهية بالتعاون مع هيئــة الترفيه ووزارة الثقافة.

قرارات وتطورات أخرى
شــهد العام 2019 عدًدا من القرارات المهمة يف مســار الشــركة وكانت عىل النحو التالي:

عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة غيرالعادية السادســة لها يف يـــــوم األربعــاء 03 رمضان 1440هـ الموافق 08 مايو 2019م وتم من خاللهــا الموافقة عىل القرارات التالية: أ. 

التصويــت عــىل تقريــر مجلس اإلدارة عن الســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .1

التصويت عىل القوائم المالية الموحدة للشــركة للســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .2

التصويت عىل تقرير مراجع الحســابات للســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .3

4.  التصويــت عــىل تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة مــن بين المرشــحين بناًء عىل توصيــة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيــق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والســنوي من العام المالي 
لعــام 2019م والربــع األول مــن عام 2020م، وتحديد أتعابه.

التصويــت عــىل تعديل المادة )30( من النظام األســاس للشــركة المتعلقــة بدعوة الجمعيات)مرفق(.  .5

التصويــت عــىل تعديل المادة )41( من النظام االســاس للشــركة المتعلقــة بتقارير اللجنة )مرفق(.  .6

التصويــت عــىل تعديل المادة )46( من النظام االســاس للشــركة المتعلقــة بالوثائق المالية )مرفق(.  .7

8.  التصويــت عــىل توصيــة مجلــس اإلدارة عــىل تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ خالــد الملحم عضوا يف لجنة المراجعة بدال من عضو مجلس اإلدارة المســتقيل من اللجنة األســتاذ / ســعود الصالح اعتباراً من 
تاريــخ 2018/11/13م إىل نهايــة دورة اللجنــة يف 2020/4/23م، وفقــاً اللئحة عمــل لجنة المراجعة )مرفق(.

التصويــت عــىل تعييــن األســتاذ عبداللــه الهويــش كعضــو رابــع يف لجنــة المراجعة )مــن خارج مجلس اإلدارة( ابتداءاً من تاريخ 2019/5/8م وحتى نهاية دورة عمــل اللجنة بتاريخ 2020/4/23م. )مرفق(.  .9

التصويــت عــىل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم والمضمنة يف تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديســمبر 2018م.  .10 

التصويــت عــىل إبــراء ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي يف 31 ديســمبر 2018م.  .11 

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية الســعودية )تداول( وفتحت بــاب التصويت للمســاهمين لمدة 5 أيام قبل 
موعــد الجمعية.

ب.  يف 31 يوليو 2019م تقدم عضو لجنة المراجعة الدكتور فيصل المبارك باالســتقالة لظروفه الشــخصية، وقد وافق مجلس اإلدارة عىل طلب االســتقالة بتاريخ 06 أغســطس 2019م عىل أن يبدأ ســريان 
االســتقالة اعتباراً من تاريخ 06 أغســطس 2019م.
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التوقعات المســتقبلية
تأتي المرحلة القادمة كمرحلة توســع وحصد للثمار، وتقوم الشــركة بوضع خطط جديدة ترتكز عىل التوســع يف القطاعات التي أولت خطط التنمية الوطنية أولويه لها وتتماشــى مع رؤية 2030، واصبح للشــركة 

خبرة فيها مثل الميناء والخدمات اللوجســتية واألراضي والخدمات الصناعية والمشــاريع الســكنية، وتطوير قطاعات جديدة تعكف الدولة عىل إشــراك القطاع الخاص فيها بشــكل أكبر وتســهيل التمويل لها مثل 
)الســياحة، الصحــة، التعليــم، إدارة المــدن( والنظــر يف قطاعات أخرى تســتفيد مــن الحركة االقتصادية داخل المدينة )إدارة المبانــي، التموين، األمن وغيرها(.

نتائــج الرشكة المالية
قوائم الدخل الســنوية للســنوات من 2015م إىل 2019م أ. 

2015
ألف ريال سعودي

2016
ألف ريال سعودي

2017
ألف ريال سعودي

)وفقاً للمعايير
المحاسبية( الدولية 

2018
ألف ريال سعودي

)وفقاً للمعايير
المحاسبية( الدولية 

2019
ألف ريال سعودي

)وفقاً للمعايري
المحاسبية( الدولية 

1.022.9572.267.7711.437,9761,008,234986,888اإليرادات
)684,468()669,827()621.933()1.093.607()456.184(تكلفة اإليرادات

566.7731.174.164816.043338,407302,420إجمالي الربح 
)640,024()594,118()522,565()598.266()332,664(مصاريف بيع وتســويق، عمومية وإدارية 

21.86818,15015.9537,737791عمولــة محققــة من ودائع بنكية وإيداعات عىل أســاس مرابحة
)236,993()59,653()54.889()48.784()46.417(أعبــاء تمويل، بالصافي

120,326198.769102.858209,909102,015إيرادات أخرى
)45,000()66,000()138.038()20.000()28.584(الزكاة الشرعية

)508,808()137,588(301.302722.050250.824صافــي الدخــل قبل حقوق الملكية غير المســيطرة
)13.811(7,744)28.057()3.076(–خســارة/الدخل الشامل اآلخر

)522,619()129,661(301.302718.974222.721مجموع الدخل الشــامل للسنة
0)2,503()9.799()2.367(1.415حصة غير مســيطرة 

)522,619()129,661(302.717716.607212.721حملة األســهم يف الشركة األم 

)0.60()0,16(0.360.850.28الربح للسهم )ريــــال(

عام 2016و 2017و2018و 2019 تم احتســابهم وفقاً لمعايير المحاســبة الدولية.

يعود الســبب يف ارتفاع الخســائر مقارنة بالعام الماضي إىل:

•  زيــادة يف عقــود البيــع متأثــرة ســلبيا بزيــادة المصاريــف الماليــة كنتيجــة للزيادة يف أرصدة القروض وانخفاض القيمة المرســملة لتكاليف االقتراض بســبب تباطؤ وتيرة التطوير بما يتماشــى مع ظروف االقتصاد 
الكلي السائد.

انخفــاض اإليــرادات األخرى خــالل العام الحالي نتيجة انخفاض مبيعات العقارات االســتثمارية.  •

إطــالق بعــض األصــول التشــغيلية الجديــدة يف قطاعــي الضيافــة والترفيــه لتعزيــز النمو يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية، مما أدى إىل خســائر تشــغيلية أولية لهذه األصــول يف الفترة األوىل من العمليات.  •

انخفاض حصة المجموعة يف نتائج الشــركة المســتثمر فيها )شــركة تطوير الموانئ( وبشــكل رئيســي بســبب الخســارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات حماية أســعار الفائدة التي قامت بها الشــركة.  •

زيادة قيمة اإلســتهالك والمصاريف العامة واإلدارية خالل العام الحالي مقارنة مع العام الســابق.  •

زيــادة خســائر المخصصات عىل الذمم المدينــة التجارية القائمة.  •

بالرغــم مــن تحقيــق الشــركة لحجــم عقــود بيــع أعــىل يف عــام 2019 مقارنــة بعــام 2018، حيث حققت عقودا بقيمة 658 مليون ريال ســعودي يف عام 2019 مقابل 354 مليون ريال ســعودي يف 2018؛ ومع ذلك، ظل 
االتجاه العام لســوق العقارات خالل 2019 ضعيًفا، مما أثر عىل اتجاهات التســعير وشــروط الدفع، وبالتالي أثر عىل قيمة اإليرادات المحاســبية المســجلة وعىل ربحية هذا القطاع.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

نتائــج الرشكة المالية تابع
بينمــا نعتبــر أن هــذا الوضــع الحالــي المقتــرن بتأثيــر COVID 19 األخيــر سيســود عــىل المــدى القصير، إال أننا ما زلنــا متفائلين عىل المدى الطويل بســبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهــدف إىل تحفيز تنمية 

المــدن االقتصاديــة، وتحديــداً الموافقــة الملكيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة داخل المدن االقتصادية التي ستســرع يف جذب قطاعات األعمال الجديدة، وتفعيل التأشــيرة الســياحية التي ســتزيد الطلب عىل 
 SIBOR قطاعات الضيافة والترفيه. باإلضافة إىل ذلك، عملت الشــركة مؤخرًا مع شــركة تمويل عقاري لزيادة تســهيل إجراءات شــراء الوحدات الســكنية لعمالئها. عالوة عىل ذلك، فإن انخفاض اســعار الفائدة لـ

سيســاعد الشــركة بشــكل كبير يف تقليل نفقاتها المالية الرئيســية.

باإلضافــة إىل تحديــات الســوق العقاريــة المســتمرة التــي تواجههــا الشــركة، تعــد إعمــار المدينة االقتصادية مطوراً لمدينة اقتصادية حيث يتعين عىل الشــركة اســتثمار مبالغ أكبر يف تطوير البنيــة التحتية للمدينة 
مثــل طــرق المدينــة والجســور والمحطــات الفرعيــة، باإلضافة إىل ذلك، تســتثمر الشــركة أيًضا يف أساســيات المدينة مثــل التعليم والرعاية الصحية والضيافــة والترفيه لتلبية االحتياجات المتزايدة لســكان المدينة. 

وكنتيجــة طبيعيــة لذلــك، فــإَن تكاليــف اإلهــالك تزداد باإلضافة إىل خســائر التشــغيل األوليــة المتعلقة بهذه األصول والتي تؤثر عىل ربحية الشــركة عىل المدى القصير.

 مــن منظــور القيمــة الماليــة، فــإن شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة قــد اســتثمرت كرأس مال وتمويل ما يقارب 18 مليار ريال ســعودي منذ بداية الشــركة والذي أثمر يف ارتفاع القيمــة عىل األقل بـ 9.5 ضعف قيمة 
األصول المســتثمرة يف القوائم المالية المراجعة للســنة المالية المنتهية يف 31 ديســمبر 2019. وســوف تمهد هذه القيمة بفتح اســتثمارات إضافية عىل مشــاريع إســتراتيجية لكل من الشــركة ومطوري الطرف 

الثالــث لتوفيــر فــرص وظيفيــة وإقبــال عــىل المدينــة، بهــدف أن تصــل المدينة االقتصاديــة إىل نقطة معينة من النمو الصحي مما يــؤدي كنتيجة إىل تقديم عائدات مجدية متوقعة لمســاهميها.

تمكنت الشــركة أيًضا من تأمين إعادة هيكلة الديون مع وزارة المالية واالتفاق عىل الشــروط اإلرشــادية لديونها مع أحد أكبر البنوك المصرفية لديها ,مما يعكس ثقة شــركاء العمل يف الشــركة عىل قدرتها لخلق 
قيمــة إضافية وخطط تطوير مســتقبلية لها.

المزيانية العمومية المرحلية كما يف 31 ديســمرب للســنوات من 2015م إىل 2019م ب. 

 2015
ألف ريال سعودي

2016
ألف ريال سعودي

 2017
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

المتداولة 4.848.1194.326.6013,183,7522,543,0132,220,534الموجودات 
13.189.54112.242.88814,185,92514,798,68615,347,256الموجــودات غير المتداولة

18.037.66016.569.48917,369,67717,341,69917,567,790إجمايل الموجودات
المتداولة 889.9621.164.3691,871,0882,252,4063,383,835المطلوبات 

8.631.0037.620.7217.491.4697,211,8346,829,724المطلوبــات غير المتداولة
8.516.6957.784.3998,007,1207,877,4597,354,231إجمالــي حقوق الملكية

18.037.66016.569.48917,369,67717,341,69917,567,790إجمــايل المطلوبات وحقوق الملكية

عام 2016و 2017 و2018و 2019 تم احتســابهم وفقاً لمعايير المحاســبة الدولية.

النتائج التشــغيلية للســنة المنتهية يف 31 ديســمرب 2019م بالمقارنة مع عام 2018م ج. 

 2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

التغييرات 
ألف ريال سعودي

نسبة
التغيير %

)2%()21,346(1,008,234986,888اإليرادات
2%14,641)684,468()669,827(تكلفة اإليرادات

)11%()35,987(338,407302,420إجمايل الربح 
8%45,906)640,024()594,118(مصاريف بيع وتســويق، عمومية وإدارية

32%81,893)337,604()255,711(الربح من العمليات الرئيســية
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قائمة المدفوعات النظامية المســتحقة لفرة االثين عرش شــهراً المنتهية يف 31 ديســمرب 2019م بالمقارنة مع عام 2018م د. 

 2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

62,24279.844الزكاة
6.981–ضريبــة القيمة المضافة

االجتماعية 15,68715.750التأمينات 
1,4742.963الرســوم الحكومية )التأشــيرات والخروج والعودة ورخص العمل(

7.5007.500رســوم هيئة المدن االقتصادية
1,6704.472رســوم حكومية لهيئة المدن االقتصادية تشــمل التصاريح

سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشــركة الصافية الســنوية عىل الوجه اآلتي:

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقرر الجمعية العامة العاديــة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطــي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.  .1

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء عــىل اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنب نســبة ال تتجاوز )10%( من األربــاح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقــي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.  .2

3.  للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقق مصلحة الشــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المســاهمين. وللجمعية المذكــورة كذلك أن تقتطع من صافي 
األرباح مبالغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسســات.

للجمعية العامة بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك عىل المســاهمين نســبة ال تقل عن )5%( من رأس مال الشــركة المدفوع.  .4

يخصص بعد ما تقدم نســبة ال تزيد عن )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، عىل أن يكون اســتحقاق هذه المكافأة متناســبًا مع عدد الجلســات التي يحضرها العضو.  .5

يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية عىل مســاهميها بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي بعد اســتيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية يف هذا الشــأن.  .6

وتجدر اإلشــارة إىل أن الشــركة تتوقع توزيع أرباح خالل الســنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشــركة وضع حجر األســاس للمدينة وأصبحت عجلة اإليرادات واألرباح أكثر وضوحاً.

القروض
أ.  خالل ســنة 2011م، اســتلمت الشــركة األم قرضا بمبلغ 5.000 مليون ريال ســعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبدالله االقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن 24.7 مليون مترا مربعا من أرض 
فضاء ويترتب عىل القرض عمولة ســنوية حســب األســعار التجارية وكان مســتحق الســداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشــركة مهلة مدتها ثالث ســنوات عىل أن يتم الســداد بعد ذلك عىل ســبعة 

أقســاط ســنوية اعتبارا من 1 يونيو 2015م. ولكن وبناًء عىل الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد، أعادت وزارة المالية خالل ســبتمبر 2015م جدولة القرض بتمديد فترة اإلمهال إىل خمس 
ســنوات إضافية. بناًء عىل النقاش الذي دار خالل الســنة، أعادت وزارة المالية جدولة الدفعة األوىل المســتحقة يف الفترة من يونيو 2020م إىل يناير 2021م، وبالتالي فإن المبلغ األساســي للقرض مســتحق 

الســداد اآلن عىل ســبعة أقســاط ســنوية ابتداًء من يونيو 2021م مع عمولة مســتحقة تُدفع ســنويا.

ب.  خالل ســنة 2014م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 2.000 مليون ريال ســعودي. يترتب عىل تســهيالت المرابحة للتمويل عمولة حســب األســعار التجارية. بلغ الرصيد 
القائم للقرض طويل األجل كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 976.25 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 1,508.75 مليون ريال ســعودي(. وفقا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية 
أقســاط نصف ســنوية اعتبارا من 30 يونيو 2018م حتى 31 ديســمبر 2021م. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا بمبلغ 532.5 مليون ريال ســعودي كمطلوبات متداولة. القرض مضمون 

مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبدالله االقتصادية، بقيمة 3.002 مليون ريال ســعودي، تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي. 
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القروض تابع
ج.  خالل ســنة 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 األجل 

كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 437.5 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 500 مليون ريال ســعودي(. وفقا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارا من 20 
أكتوبر 2019م حتى 20 أبريل 2023م. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا بمبلغ 125 مليون ريال ســعودي كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة 

الملــك عبداللــه االقتصاديــة، بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلــغ 1.500 مليــون ريال ســعودي منها نســبة 92% تم اســتكماله فعليا والجــزء المتبقي قيد اإلجراء. القرض مضمون أيضا بســند ألمر بمبلغ 1.200 مليون 
ريال سعودي.

د.  خالل الســنتين 2014م و 2015م، قامت الشــركة بتوقيع اتفاقيتي تســهيالت مع بنك تجاري بمبلغ 1.000 مليون ريال ســعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حســب المعدالت التجارية الســائدة. بلغ الرصيد 
القائم للقرض كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 1.700 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 900 مليون ريال ســعودي(. وفقا لبنود االتفاقيتين، فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي 8 ســنوات من البداية 

حتى النهاية مع فترة إمهال 3 ســنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين. وبغرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة، فقد تم ترتيب تســهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ 250 مليون ريال ســعودي مرتبط بكل اتفاقية من 
االتفاقيتين للســماح بالتدوير )الســداد والســحب( بحيث يكون أصل القرض متاحا للشــركة خالل فترة الـ 3 ســنوات األوىل من القرض. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا بمبلغ 200 مليون 
ريــال ســعودي كمطلوبــات متداولــة. إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جــزء من أراض فضاء ملــكا لمدينة الملك عبدالله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ 3.000 مليون ريال ســعودي. وتســهيالت 

القرض أيضا مضمونة بســند ألمر بمبلغ 2.250 مليون ريال ســعودي.

القروض قصرية األجل
خالل ســنة 2018م، اســتفادت الشــركة من تســهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة 250 مليون ريال ســعودي، ويترتب عليها عمولة حســب األســعار التجارية الســائدة، بهدف تمويل متطلبات رأس المال 

العامل. تم تخفيض تســهيل القرض المذكور إىل 200 مليون ريال ســعودي خالل الســنة الحالية وهو مضمون بســند أذني قدره 200 مليون ريال ســعودي. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م 
مبلغ 170 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 150 مليون ريال ســعودي(.

عالوة عىل ذلك، اســتخدمت الشــركة، من التســهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة 400 مليون ريال ســعودي، مبلغ 150 مليون ريال ســعودي خالل الســنة الحالية بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل. تحمل 
تســهيالت القرض المذكور عمولة باألســعار التجارية الســائدة وهي مضمونة مقابل ســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي )راجع اإليضاح 25 )ب((. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م 

مبلغ 150 مليون ريال ســعودي.

باإلضافة إىل ما ســبق، تمتلك الشــركة تســهيالت ائتمانية مســتندية بقيمة 250 مليون ريال ســعودي من بنك تجاري. بلغ الرصيد القائم كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 42.7 مليون ريال ســعودي.

عالوة عىل ذلك، هناك تســهيالت تكميلية من بنك تجاري آخر، بمبلغ 30 مليون ريال ســعودي. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 3.7 مليون ريال ســعودي.

مجلس اإلدارة
تكوين مجلس اإلدارة كما يف 31 ديســمرب 2019م

حســب المادة )17( من النظام االساســي للشــركة، فإن عدد أعضاء مجلس اإلدارة 9 أعضاء، وهو ما يتوافق مع الفقرة )1( من المادة )68( من نظام الشــركات الصادر من وزارة التجارة، وبناء عليه تم انتخاب 
مجلــس إدارة للــدورة الجديــدة التــي بــدأت يف 2017/9/26م، وتســتمر لمــدة ثــالث ســنوات ميالدية، وهم أعضاء غير تنفيذين أو مســتقلين. وفيما يلــي أعضاء المجلس واللجان وتصنيــف عضويتهم وفقاً لمعايير 

حوكمة الشــركات الصادرة من هيئة الســوق المالية، والشــركات المســاهمة التي يشــغلون عضويتها كما يف 2019/12/31م:
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عضو مجلس اإلدارة
تنفيذي/  مستقل/ 

الشــركات الســعودية والخارجية المســاهمة األخرى التي يشــارك يف مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيهاالمؤهل العلميغير تنفيذي

األســتاذ/ محمد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس – إدارة مالية. )جامعة سياتل(غير تنفيذي
دكتوراه فخرية – العلوم اإلنسانية )جامعة سياتل(

رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية وإعمار مولز – إعمار الشــرق األوســط – عضو مجلس إدارة يف 
 بنك دبي الوطني – رئيس مجلس إدارة شــركة دبي للكابالت – رئيس مجلس إدارة شــركة أمالك للتمويل –
نائــب رئيــس مجلــس إدارة مركــز دبــي التجاري العالمي – نائب رئيس مجلس إدارة شــركة دبي ألللمونيوم – 

رئيس مجلس ومؤســس ســوق دبي المالي.

األســتاذ/ عبدالله كامل
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

شــركة عســير للتجارة و الســياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – شــركة أمالك العالمية بكالوريــوس – االقتصــاد )جامعة كاليفورنيا(غير تنفيذي
 – ) للتمويل العقاري* – شــركة أم القرى للتنمية واإلعمار* – شــركة درة الرياض للتطوير العقاري )مدير

 ) ( – شــركة النهج الحديثة )مدير ( – شــركة صناع األغذية )مدير الشــركة الوطنية للتطوير العقاري )مدير
( – شــركة  ( – شــركة نمارق العالمية للتجارة والمقاوالت )مدير – شــركة كوامل للتجارة والمقاوالت )مدير

 ) ( – شــركة بيت التوفيق للتنمية )مدير ( – شــركة صكوك اإلقليمية اللســتثمار)مدير مكاســب الدولية )مدير
( – شــركة التالل اإلقليمية  ( – شــركة الخواتم للتجارة والمقاوالت )مدير – شــركة دلة البركة القابضة )مدير

( – شــركة األســطول العربية  ( – شــركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري )مدير اللســتثمار)مدير
( – شــركة النصرة العالمية للتنميــة والتطوير العقاري )مدير(. للتنميــة والتطويــر العقــاري )مدير

معايل المهندس/ خالد الملحم
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس – هندسة كهربائية )جامعة إيفانسفيل(، مستقل
بكالوريوس – إدارة هندسة )جامعة إيفانسفيل(

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – البنك السعودي البريطاني 
)ساب( – شركة إسمنت الرياض* – المدير العام للخطوط السعودية )سابقاً( – رئيس شركة االتصاالت 

السعودية )سابقاً(.

المهنــدس/ عبد الرحمن الرويتع 
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس – هندسة صناعية )جامعة جنوب كاليفورنيا(غير تنفيذي
ماجستير – هندسة صناعية )جامعة جنوب كاليفورنيا(

شــركة األبحاث والتســويق – شــركة جدوى اللســتثمار* – شركة والية اللستثمار. *

األستاذ/ أحمد جاوه
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس إدارة أعمال )جامعة ســان فرانسيســكو(غير تنفيذي
ماجســتير – إدارة أعمال )جامعة ســان فرانسيسكو(

مجموعة إعمار العقارية – شــركة بترول رأس الخيمة – مصرف الســالم.

معايل األســتاذ/ فهد الرشيد
عضــو مجلس اإلدارة **

بكالوريوس إدارة أعمال )جامعة واشنطن(غير تنفيذي
ماجستير – إدارة أعمال )جامعة ستانفورد(

شركة تطوير الموانئ* – شركة إعمار المعارف. *

المهنــدس/ عبدالله طيبه
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس – هندسة كهربائية )جامعة الملك فهد مستقل
للبترول والمعادن(

معايل األســتاذ/ سعود الصاحل
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس إدارة أعمال )جامعة بورتالندمستقل
ماجستير اقتصاد )جامعة روايلند(

شــركة معاد العالمية إللنشــاء والتطوير* – مجموعة البركة المالية – شــركة الخليج للمجمعات الســكنية*

األستاذ/ جمال بن ثنية
عضو مجلس اإلدارة

مجموعــة إعمار العقارية – شــركة تطوير المؤانئبكالوريوس إدارة عامة – جامعة االماراتغير تنفيذي
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عضو مجلس اإلدارة
تنفيذي/  مستقل/ 

الشــركات الســعودية والخارجية المســاهمة األخرى التي يشــارك يف مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيهاالمؤهل العلميغير تنفيذي

عضو لجنة األستاذ/ عالء شكيب جابري**
المراجعة

مصــرف الراجحــي )نائــب رئيس مجلس اإلدارة( – شــركة الخدمات الطبيــة والصيدالنية* – مجموعة روالكو*ماجستير إدارة أعمال

األســتاذ/ عبدالله إبراهيم 
الهويش**

عضو لجنة 
المراجعة

رئيــس مجلــس إدارة أمــالك العالميــة للتمويــل العقاري – نائب رئيــس مجلس إدارة حلواني أخوان – العضو بكالوريــوس اقتصــاد – جامعــة الملك عبد العزيز 1985
المنتدب لشــركة عســير للتجارة والســياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – عضو مجلس 

إدارة شــركة االتفاق للصناعات الحديدية* – عضو مجلس إدارة شــركة صناعات العيســى*

الدكتــور/ فيصل بن عبد العزيز 
المبارك**

عضو لجنة 
المراجعة

دكتوراه يف الفلســفة يف مجــال التصميم العمراني 
والتخطيط الحضري، جامعة واشــنطن )ســنة التخرج: 

1992(، سياتل
دكتوراه يف االقتصاد السياســي )ســنة واحدة(، جامعة 
جنــوب كاليفورنيــا، لوس أنجيلوس )1987(، الواليات 

المتحدة األمريكية

وكيــل جامعة الفيصل للشــؤون التعليميــة والرئيس التنفيذي
أســتاذ التخطيط العمراني واإلستراتيجي 

كلية العمارة والتخطيط – جامعة الملك ســعود – شــركة إعمار المعارف*

* شــركات غير مدرجة يف ســوق األسهم السعودية.

** عضــو من خارج المجلس.

اجتماعات مجلس اإلدارة كما يف 31 ديســمرب 2019م
عقــد مجلــس اإلدارة ثالثــة اجتماعات خالل العــام المالي 2019 عىل النحو التالي:

1440/07/23هـ
2019/03/30م

1441/02/02هـ
2019/10/01م

1441/04/18هــ
2019/12/15م

األســتاذ/ محمد العبار
األســتاذ/ عبدالله كامل

معالــي المهندس/ خالد الملحم
المهندس/عبــد الرحمن الرويتع

األستاذ/ أحمد جاوه
األســتاذ/ فهد الرشيد

المهنــدس/ عبدا لله طيبه
معالي األســتاذ/ سعود الصالح 

األســتاذ/ جمال بن ثنية

 حضــر االجتماع  لم يحضر االجتماع

* حضــر بالوكالــة )حيث وكل األســتاذ عبد الرحمن الرويتع(

*

مجلس اإلدارة تابع
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عقــدت اجلمعيــة العامــة اجتماعاً واحًد خالل العــام المايل 2019م عىل النحو التايل:

1440/09/03هـ
2019/05/08م

الجمعيــة العامة غير 
العادية الـ 6

األســتاذ/ محمد العبار
األســتاذ/ عبدالله كامل

معالــي المهندس/ خالد الملحم
المهندس/عبــد الرحمن الرويتع

األستاذ/ أحمد جاوه
معالي األســتاذ/ فهد الرشيد

المهنــدس/ عبدالله طيبه
معالي األســتاذ/ سعود الصالح

األســتاذ/ جمال بن ثنية

 حضــر االجتماع  لم يحضر االجتماع

جلان مجلس اإلدارة 
يف إطــار حوكمــة الشــركة ينبثــق عــن مجلس اإلدارة اللجان الرئيســية التالية: اللجنــة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشــيحات والمكافآت.

التنفيذية اللجنة 
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صالحيات هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة الذي أوكل لها مســؤوليات متعددة منها: اإلشــراف عىل تنفيذ االســتراتيجية الشــاملة للشــركة، الميزانيات الخاصة 

بالشــركة، مســؤولية مراقبة األداء العملي والمالي للشــركة ورفع التقارير إىل مجلس اإلدارة عن األمور المالية واالســتراتيجية وما يتصل بهما، وتضم األعضاء التالية أســمائهم:

المنصباالسم

ًالمهنــدس/ عبد الرحمن الرويتع رئيسا
ًمعالــي المهندس/ خالد الملحم عضوا

ًمعالي األســتاذ/ فهد الرشيد عضوا
ًالمهنــدس/ عبدالله طيبه عضوا

وقــد عقــدت اللجنــة أربــع اجتماعات خالل العام المالــي 2019م، وكانت عىل النحو التالي:

1440/06/27هـ
2019/03/04م

1440/07/22هـ
2019/03/29م

1441/01/16هـ
2019/09/15م

1441/04/18هـ
2019/12/12م

المهنــدس/ عبد الرحمن الرويتع
معالــي المهندس/ خالد الملحم

معالي األســتاذ/ فهد الرشيد
المهنــدس/ عبدالله طيبه

 حضــر االجتماع  لم يحضر االجتماع
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع 
جلنة المراجعة

تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضاء، من المســاهمين أو غيرهم، مع ضرورة األخذ بعين االعتبار الشــروط التالية:

أن يكون من بينهم عضو مســتقل عىل األقل.  •

أن ال يكــون بيــن أعضائهــا أي من أعضــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.  •

أن ال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة أحد أعضاء اللجنة.  •

يجــب أن يكــون رئيس لجنة المراجعة عضواً مســتقالً.  •

أن يكون بين أعضائها عضو مختص بالشــؤون المالية والمحاســبية.  •

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل الســنتين الماضيتين يف اإلدارة التنفيذية أو المالية للشــركة، أو لدى مراجع حســابات الشــركة، أن يكون عضواً يف لجنة المراجعة.  •

يجب أن تمتلك اللجنة بشــكل جماعي خبرة كافية يف مجال األعمال ومعرفة عميقة يف السياســات واإلجراءات المالية والمحاســبية للشــركة.  •

•  إذا شــغر مركز أحد أعضاء اللجنة، ألي ســبب من األســباب، يجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضو مؤقت يحل مكان العضو الســابق بحيث يكمل مدة ســلفه، عىل أن يُعرض هذا التعيين عىل الجمعية العامة العادية 
يف أول اجتمــاع لهــا. يتــم تبليــغ الجهات المختصة بهذا التعيين حســب متطلبات األنظمة الســائدة.

وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. تشــمل مهام اللجنة بشــكٍل خاص ما يلي:

المالية التقارير 
دراســة القوائم المالية األولية والســنوية للشــركة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شــأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشــفافيتها.  •

•  إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائم المالية للشــركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمســاهمين والمســتثمرين تقييم 
المركز المالي للشــركة وأدائها ونموذج عملها واســتراتيجيتها.

دراســة أي مســائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  •

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

التحقــق مــن التقديرات المحاســبية المعتمدة يف المســائل الجوهرية الــواردة يف التقارير المالية.  •

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

الداخلية المراجعة 
دراســة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يف الشــركة.  •

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيــة للملحوظات الواردة فيها.  •

•  الرقابــة واإلشــراف عــىل أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة يف الشــركة ومراجعــة فعاليتهــا والتأكد مــن امتثالها للمعايير الدوليــة للمراجعة الداخلية واألخالقيات الحرفيــة والمهنية ذات الصلة. عىل لجنة 
المراجعــة أيضــاً التحقــق مــن توافــر المــوارد المالئمــة لتمكيــن إدارة المراجعــة الداخلية من تأديــة المهام المنوطة بها بفعالية، وأن تقــوم بمراجعة الميزانية المخصصة لهــذه اإلدارة والموافقة عليها.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيين/إعفــاء مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة أو المراجع الداخلي وتحديد مكافآته بالتشــاور مع لجنة المكافآت والترشــيحات.  •

التحقــق من اســتقاللية إدارة المراجعة الداخلية.  •
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مراجع الحسابات
تقييم مدى مالءمة شــركة المحاســبة كمراجع للحســابات، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه أو إعادة تعيينه للعام المقبل، وتحديد أتعابه بحســب مفاوضات اإلدارة التنفيذية للشــركة، أو إعفائه من مهامه.  •

التحقق من عدم قيام مراجع الحســابات بخدمات فنية أو إدارية أو استشــارية أخرى للشــركة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء أراءها حيال ذلك.  •

•  مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، ودراســة تقريــره ومالحظاتــه عىل القوائــم المالية والتحقق من أجوبة اإلدارة التنفيذيــة عىل هذه المالحظات ومتابعة ما اتِخذ بشــأنها، والتحقق من عدم وجود 
أية صعوبات واجهها مراجع الحســابات مع إدارة الشــركة خالل تأدية مهامه.

دراســة أثر أي تغيير يف المعايير الدولية للمحاســبة أو أية تغييرات يف األنظمة عىل القوائم المالية للشــركة وسياســاتها المحاســبية.  •

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

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالته، ومــدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ يف االعتبار القواعــد والمعايير ذات الصلة.  •

ضمان االلتزام
مراجعــة تقاريــر الشــركة المقدمــة إىل الجهــات التنظيميــة والتــي تتضمــن القوائــم والبيانــات المالية والتحقق بأن المعلومات الواردة يف هــذه التقارير متالئمة مع المعلومات الواردة يف القوائــم المالية المعتمدة.   •

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشــركة اإلجراءات االلزمة بشــأنها.  •

التحقق من التزام الشــركة باألنظمة واللوائح والسياســات والتعليمات ذات العالقة.  •

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مع األطراف ذوي العالقــة، وتقديم أراءها حيال ذلك إىل مجلس اإلدارة.  •

رفــع مــا تــراه مــن مســائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشــأنها إىل مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجــراءات التي يتعين اتخاذها.  •

•  مراجعــة نتائــج التحقيقــات الداخليــة عــىل أي شــك بتزويــر او اشــتباه بمحاولــة التعــدي عــىل أي قانــون أو قواعد أو لوائح، التي لديها أو من المحتمل أن يكون لديها تأثير مادي عىل النتائج التشــغيلية للشــركة أو 
مركزها المالي. عىل اللجنة أن تقوم بمناقشــة هذه النتائج مع مراجع الحســابات ورفع التوصيات بشــأنها إىل مجلس اإلدارة يف الوقت المناســب.

التحقق من وجود بنية قوية لحوكمة الشــركات، وأن ممارســات اإلدارة الســليمة والسياســات والمبادئ التوجيهية المالية وغيرها معرفّة بشــكٍل كاٍف ومتاحة يف متناول جميع الذين يحتاجون إىل معرفتها.  •

تقييــم نظام الرقابة الداخلية
تقريــر حــول مــدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف شــركة إعمــار المدينة االقتصادية.

بنــاء عــىل مــا نصــت عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة من هيئة الســوق الماليــة يف المادتين 10 و14 الخاصتين بالوظائف األساســية لمجلس اإلدارة والمهام الخاصة بلجنة المراجعــة، وبناء عىل ما نصت عليه 
المــادة 104 مــن نظــام الشــركات الجديــد، تقــدم لجنــة المراجعــة من خالل هذا التقرير رأيها يف مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف شــركة إعمــار المدينة االقتصادية.

تقــوم لجنــة المراجعــة بالمتابعــة الدوريــة والقيــام بالمســؤوليات والمهــام الموكلــة بهــا من قبل مجلس اإلدارة حيــث إعتمدت يف إبداء رأيها حول مدى فاعلية نظام الرقابــة الداخلية عىل التالي:

•  دراســة القوائم المالية المتضمنة السياســات المحاســبية المتبعة ومناقشــتها مع إدارة الشــركة و مع مراجع الحســابات: لقد قامت اللجنة من خالل اجتمعاتها الدورية خالل العام بمناقشــة السياســات المالية 
المتبعــة يف اعــداد القوائــم الماليــة عــىل أســاس المعاييــر الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS(. وبعد دراســة هذه السياســات ومناقشــتها تــم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. كما قامــت اللجنة بمراجعة القوائم 
المالية الربع ســنوية والســنوية والتقارير الخاصة بالمقارنة مع الفترات الســابقة وإبداء أية مالحظات عليها ومناقشــتها مع اإلدارة المالية للشــركة ومع مراجع الحســابات قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 

ونشــرها والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ عىل البيانات المالية المجمعة للشــركة للســنة النتهية يف 31 ديســمبر 2019م. 
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع
جلنــة المراجعة تابع

•  التقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات ومــدى قيام إدارة الشــركة بإتخاذ اإلجــراءات التصحيحية لهذه الملحوظات: قامــت اللجنة باالضطالع عىل تقرير الملحوظات التي قدمها مراجع الحســابات 
بحســب تقريــره الســنوي وتلقــت مــن إدارة الشــركة الخطــة االلزمــة التخــاذ اإلجــراءات التصحيحية الخاصة بهذه المالحظات. تابعت اللجنــة مع اإلدارة المالية مراحل تنفيذ الخطــة المذكورة آنفا" وتأكدت من التزام 

اإلدارة بتطبيــق هذه الخطة.

•  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو إعــادة تعيين مراجعي الحســابات وعزلهم وتحديــد أتعابهم وتقييم أدائهم.

•  خطــة المراجعــة الســنوية المقدمــة مــن مراجــع الحســابات: اعتمــدت اللجنــة خطــة المراجعــة المقدمــة من مراجع الحســابات بعد مناقشــتها والتأكد مــن تضمنها مجــاالت االهتمام الرئيســية والجوهرية 
بالنســبة للشركة.

•  التقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا المراجــع الداخلــي للشــركة ومــدى قيــام إدارة الشــركة بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية لهذه الملحوظات: تتابع اللجنة بشــكل دوري مع المراجع الداخلي واإلدارة العليا للشــركة 
مراحــل التــزام اإلدارة بخطــط العمــل المتفــق عليهــا مــن أجــل اتخــاذ الخطوات التصحيحية الخاصــة بالمالحظات المقدمة من المراجع الداخلي للشــركة. ويقوم المراجع الداخلي بتقديــم تقرير دوري يبين الحالة 

المحدثــة للمالحظــات ونســبة إنجــاز خطــة العمــل المتفــق عليها مع اإلدارة. تقوم اللجنة بمناقشــة هذا التقرير مع اإلدارة العليا للشــركة ومع المراجع الداخلي.

•  خطة المراجعة الســنوية المقدمة من المراجع الداخلي: يقدم المراجع الداخلي خطة المراجعة الســنوية المبنية عىل أســاس تقييم المخاطر الخاصة بكل قســم من أقســام الشــركة باإلضافة إىل توجيهات اإلدارة 
العليــا ولجنــة المراجعــة. تعتمــد اللجنــة هــذه الخطــة بعــد مراجعــة المعايير الســابقة الذكر. تتابع اللجنــة مع المراجع الداخلي مدى االلتزام بالخطــة المعتمدة وتعتمد أية تغييرات عليهــا بناء عىل المبررات التي 

تســتوجب هذه التعديالت إن وجدت.

•  التقاريــر المختلفــة التــي تطلبهــا اللجنــة مــن إدارة الشــركة والتــي تقــوم بمراجعتها ومناقشــتها خالل إجتماعاتها الدورية: تطلب اللجنة بشــكل دوري من اإلدارة العليا للشــركة تقارير مختلفة خاصة بســير العمليات 
وعمليــات التحصيــل والقضايــا القانونيــة وأوضــاع الــزكاة والضريبــة عــىل القيمــة المضافــة والعمليات التي تتم مع الجهات ذات العالقة. تتم مناقشــة مختلف التقارير خالل االجتماعــات الدورية للجنة المراجعة 
حيــث تقــدم اإلدارة المعلومــات واألجوبــة الكافيــة عــىل استفســارات اللجنــة. كما تقوم اللجنة بمناقشــة ومراجعة كل المســتجدات عىل صعيــد األنظمة والقوانين الجديدة يف المملكة وتتأكد من امتثال الشــركة 

لجميع متطلبات هيئة الســوق المالية ونظام الشــركات.

•  التقريــر الســنوي الخــاص بالمخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة: تقــوم اللجنــة بمراجعة التقريــر الخاص بالمخاطر التي قد تواجهها الشــركة وتبدي المالحظات عليه بعد االســتماع إىل الخطوات المتخذة من قبل 
إدارة الشــركة لتخفيف آثار هذه المخاطر أو إلغائها كلياً ان أمكن وتقوم برفعه إىل مجلس اإلدارة لمناقشــته واعتماده بشــكل نهائي.

•  مراجعــة مــدى التعــاون والمســاعدة المقدمــة مــن اإلدارة للمراجعيــن الخارجــي )مراجع الحســابات( والداخلي والتأكيد عىل اســتقالليتهما وعدم وجــود أي قيود تمنعهما من إتمام المهــام المنوطة: طلبت اللجنة من 
المراجعيــن مراجعتهــا يف حــال وجــود أيــة صعوبــات مهنيــة تكــون عائقــاً أمــام إتمام مهــام المراجعة. لم تتلقى اللجنة أية مالحظة مــن المراجعين بهذا الخصوص وقد أكد المراجع الخارجــي كما المراجع الداخلي 

بأنهمــا قــد حصــال عــىل كل المعلومــات والوثائق المطلوبة من أجل إتمام أعمال المراجعة بشــكل كامل.

•  التحقــق مــن المظالــم التــي ترد إىل الشــركة من أصحاب المصالح وتســويتها ومراجعة صفقات ذوي العالقة.

لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشــار إليها أعاله أي ضعف جوهري يف نظام الرقابة الداخلية للشــركة حيث أن أغلبية المالحظات تصب بشــكل رئيســي يف مجاالت تحســين األداء وتفعيل عمل اإلدارات 
واألقســام ورفع كفاءتها واســتكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة إىل نظام الرقابة واســتغالل الموارد المتاحة أفضل اســتغالل.

بنــاء عــىل كل مــا تقــدم أعــاله، ومع األخذ بعين االعتبار بأن أهداف نظــام الرقابة الداخلية هي:

التأكيد عىل أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح وزيادة الدقة والثقة يف البيانات المحاســبية.  •

حمايــة األصول والممتلكات.  •

الحفــاظ عىل النزاهة يف المعامالت.  •

زيادة كفاءة أداء الشــركة واالســتغالل الكفء إلمكانياتها المتاحة.  •

االمتثــال للقوانين واللوائــح والعقود المختلفة.  •

فــإن لجنــة المراجعــة تعتبــر أن أهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة عــىل النحــو المنصــوص عليه يف شــركة إعمار المدينة االقتصادية قد تحققت إىل حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشــركة بوجه عام بشــأن الرقابة 
الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية األنشــطة تحكمها سياســات وإجراءات مكتوبة، وتتفاعل اإلدارة بشــكل إيجابي تجاه السياســات الموصى بها.
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باإلضافة إىل ذلك، فإن إدارة الشــركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف األقســام كل بحســب اختصاصه من أجل حســن ســير العمليات وتطبيق السياســات واالمتثال للقوانين المختلفة التي تخضع لها 
كل شــركة مســاهمة عامة مدرجة يف ســوق األسهم السعودي. 

كمــا ننــوه أنــه ال يمكــن التأكيــد بشــكل مطلــق عــىل شــمولية عمليــات الفحــص والتقييــم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية المراجعة يف جوهرها تســتند إىل أخذ عينات عشــوائية، فضالً عىل تنوع 
عمليــات الشــركة. ولذلــك فــإن جهــود التحســين والتطويــر مســتمرة من قبــل اللجنة واإلدارات الرقابية لضمان الفعالية والكفاءة يف آلية متابعة وتحســين عمليــات وإجراءات الرقابة الداخلية.

ســوف تتابع اللجنة عملها خالل العام المقبل بإذن الله وســوف تقوم باإلبالغ بأي تغيير عىل ما ســبق يف حال وجوده.

يف 31 يوليو 2019م تقدم عضو لجنة المراجعة الدكتور فيصل المبارك باالســتقالة لظروفه الشــخصية، وقد وافق مجلس اإلدارة عىل طلب االســتقالة بتاريخ 06 أغســطس 2019م وبدأ ســريان االســتقالة اعتباراً 
من تاريخ 06 أغســطس 2019م.

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضاء اللجنة كما يف 7 مايو 2019م:

المنصباالسم

ًمعالــي المهندس/ خالد الملحم رئيسا
عضــواً من خارج مجلس اإلدارةالدكتــور/ فيصل المبارك

عضــواً من خارج مجلس اإلدارةاألستاذ/ عالء الجابري

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء اللجنــة مــن بعــد 8 مايو 2019م بعــد موافقة الجمعية العامة غير العادية عىل انضمام العضو األســتاذ عبدالله الهويش )مــن خارج المجلس( للجنة:

المنصباالسم

ًمعالــي المهندس/ خالد الملحم رئيسا
عضــواً من خارج مجلس اإلدارةاألســتاذ/ عبدالله الهويش
عضــواً من خارج مجلس اإلدارةالدكتــور/ فيصل المبارك

عضــواً من خارج مجلس اإلدارةاألستاذ/ عالء الجابري

ويوضح الجدول التالي أســماء أعضاء اللجنة من بعد 6 أغســطس 2019م عقب اســتقالة الدكتور فيصل المبارك من اللجنة:

المنصباالسم

ًمعالــي المهندس/ خالد الملحم رئيسا
عضــواً من خارج مجلس اإلدارةاألســتاذ/ عبدالله الهويش

عضــواً من خارج مجلس اإلدارةاألستاذ/ عالء الجابري

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة أربع اجتماعات يف العام المالــي 2019م، وكانت عىل النحو التالي:

1440/07/19هـ
2019/03/26م

1440/12/04هـ
2019/08/05م

1441/03/08هــ
2019/11/05م

1441/04/14هــ
2019/12/11م

معالــي المهندس/ خالد الملحم
–––الدكتــور/ فيصل المبارك

األستاذ/ عالء الجابري
–معالي األســتاذ/ عبدالله الهويش

 حضــر االجتماع  لــم يحضــر االجتماع – لم يكن عضواً يف اللجن
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع
جلنــة المراجعة تابع

إقرار
إن اللجنــة تقــر بأنهــا قامــت بمراجعــة الحســابات ربع الســنوية للربع األول والثاني والثالــث والختامية للعام 2019م والموافقة عليهــا قبل رفعها لمجلس اإلدارة.

جلنة الرتشــيحات والمكافآت
تتكــون اللجنــة مــن ثالثة أعضاء مع األخذ يف االعتبار الشــروط التالية:

أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء المســتقلين، ويتــم تعيينه من قبل أعضاء اللجنة يف أول اجتماع لها بعد تشــكيلها.   •

يتــم اختيــار أعضــاء اللجنــة بصــورة تضمن توافر مهــارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات مالئمة لمجال عمل الشــركة.  •

يلتــزم رئيــس وأعضــاء اللجنــة بمبــادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشــركة والمســاهمين وتقديمها عىل مصلحتهم الشــخصية.  •

عىل الشــركة أن تشــعر الهيئة بأســماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خالل خمســة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ عىل ذلك خالل خمســة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.  •

•  تنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء مدتهــا أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقــاً ألي نظــام أو الئحة أو تعليمات ســارية يف المملكة، ومع ذلــك يجوز للمجلس يف كل وقت عزل جميع أعضــاء اللجنة أو بعضهم، ولعضو 
اللجنة أن يســتقيل من عضوية اللجنة.

يجــب حضــور رئيــس اللجنــة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة إللجابة عن أســئلة المســاهمين.  •

مســؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشــيحات
تتــوىل اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تُحــال اليهــا من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إىل المجلس التخاذ القرارات بشــأنها، أو تتخذ القرارات إذا فــّوض اليها المجلس ذلك.

تختــص اللجنــة تحديداً بما يلي:

المكافآت
•  إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعها إىل المجلس للنظر فيها تمهيــد اً العتمادها من الجمعية العامة، عىل أن يراعى يف تلك السياســة اتباع 

معاييــر ترتبــط باألداء، واإلفصاح عنهــا، والتحقق من تنفيذها.

توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياســة.  •

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيــق األهداف المتوخاة منها.  •

التوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضائــه واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشــركة وفقاً للسياســة المعتمدة.   •

مراجعــة المكافــآت الماليــة للرئيــس التنفيــذي، بمــا يف ذلــك الحوافــز طويلــة وقصيرة األجل إىل جانب تحديد ســقف النتائج المتوقــع تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشــأنها إىل مجلس اإلدارة.  •

مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي حول المكافآت المالية لكبــار التنفيذيين وإجازتها.   •

التأكــد مــن التــزام الشــركة ومراعاتهــا لمــا ورد بسياســة مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضــاء اللجان المنبثقة عن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمســاهمين.  •

الترشيحات
اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحة للعضويــة يف المجلس واإلدارة التنفيذية.  •

التوصية للمجلس بترشــيح أعضاء فيه وإعادة ترشــيحهم وفقاً للسياســات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  •

إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وشــغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  •
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تحديــد الوقــت الــذي يتعين عىل العضــو تخصيصه ألعمال المجلس.  •

•  المراجعــة الســنوية اللحتياجــات االلزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة المجلــس ووظائف اإلدارة التنفيذية، مع تحديد جوانــب الضعف والقوة يف المجلس واإلدارة التنفيذية واقتــراح معالجتها بما 
يتفق مع مصلحة الشــركة.

مراجعــة هيــكل المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وتقديم التوصيات يف شــأن التغييرات التي 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 أللعضــاء التنفيذيين واألعضاء غيــر التنفيذيين واألعضاء المســتقلين وكبار التنفيذيين.  •

وضــع اإلجــراءات الخاصــة يف حال شــغور مركز أحد أعضاء المجلــس أو كبار التنفيذيين.  •

توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف ألعضــاء المجلس الجدد عن مهام الشــركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهــم بالكفاءة المطلوبة.  •

دراســة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية.  •

دراســة ومراجعــة خطــط اإلحــالل الوظيفي للشــركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيــذي وكبار التنفيذيين.  •

صالحيات لجنة المكافآت والترشــيحات
للجنة يف ســبيل أداء مهماتها:

حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبــه المجلس عىل وجه التحديد.  •

•  حق االطالع عىل ســجالت الشــركة ووثائقها.

•  طلــب أي ايضــاح أو بيــان مــن أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشــركة بغرض التحري واالستفســار عن أي معلومات.

حق االســتعانة بالمشــورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشــارية مســتقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً لمســاعدة اللجنة يف أداء مهامها، عىل أن يُضمّن ذلك يف محضر اجتماع اللجنة.  •

للجنــة المكافــآت والترشــيحات الحــق بدعــوة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لحضور اجتماع معيــن ولتقديم معلومات معينة، عىل أن يُضمّن ذلــك يف محضر اجتماع اللجنة.  •

ويوضح الجدول التالي أســماء أعضاء اللجنة:

المنصباالسم

ًاألســتاذ/ عبدالله طيبه رئيسا
ًاألستاذ/ أحمد جاوه عضوا

ًاألســتاذ/ جمال بن ثنيه عضوا

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعاً واحداً خالل العام المالــي 2019م وكان ذلك عىل النحو التالي:

1440/11/11هـ
2019/07/14م

األستاذ/ أحمد جاوه
األســتاذ/ جمال بن ثنيه

المهنــدس/ عبدالله طيبه

 حضــر االجتماع  لم يحضر االجتماع

مالحظة: تنص الئحة عمل لجنة الترشــيحات والمكافآت عىل وجوب عقد اجتماٍع دورٍي للجنة كل ســتة أشــهر. أدت ظروف شــخصية أللعضاء إىل تأجيل االجتماع الثاني الذي كان مقرراً عقده يف شــهر ديســمبر 2019م، وتم عقده يف شــهر يناير 2020م.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع
جلنة الرتشــيحات والمكافآت تابع

وصــف لمصلحــة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القر يف أســهم الرشكة

العضو
األسهم المملوكة

يف 2019/1/1م
األســهم المملوكة يف

31 /2019/12م
ملكية األقارب من

الدرجة األوىل

مقــدار التغيير من
2019/1/1م حتى

2019/12/31م

صفرال يوجد10.000.00010.000.000األســتاذ/ محمد العبار
صفرال يوجد1.0001.000األســتاذ/ عبدالله كامل

صفرال يوجد10.15310.153معالــي المهندس/ خالد الملحم
صفرال يوجد125.000125.000المهندس/عبدالرحمــن الرويتع

صفرال يوجد1.0001.000األستاذ/ أحمد جاوه
صفرال يوجد100100معالي األســتاذ/ سعود الصالح

صفرال يوجد14,00014.000األســتاذ/ فهد الرشيد
صفرال يوجد4,1074,107األســتاذ/ جمال بن ثنيه
صفرال يوجد1.0001.000األســتاذ/ عبدالله طيبه

ســعادة األســتاذ/ عبدالله صالح عبدالله كامل )نائب رئيس مجلس اإلدارة( يملك مصلحة )تفاهم حقوق تصويت( يف كل من: شــركة دايم الحديثة إلدارة العقارات، شــركة عســير للتجارة والســياحة، شــركة مكاســب 
الدولية، شــركة الســماحة أللعمال التجارية شــركة الخواتم للتجارة والمقاوالت وهي شــركات تملك حصص متفاوتة يف أســهم شــركة إعمار المدينة االقتصادية. 

كما يملك ســيطرة كاملة عىل الشــركات التالية: شــركة كوامل للتجارة والمقاوالت، شــركة العمران العالمية إلدارة العقارات، والتي تملك حصص متفاوتة يف أســهم شــركة إعمار المدينة االقتصادية، ويبلغ إجمالي 
حصص هذه الشــركات 192,710,570 ســهم من أســهم شــركة إعمار المدينة االقتصادية.

اإلدارة التنفيذية

العلميالمنصباإلسم الخبراتالمؤهل 

التنفيذياألســتاذ/ احمد إبراهيم لنجاوي 5 ســنوات كنائب للرئيس التنفيذي – 6 ســنوات كمدير عام تنفيذي بكالوريــوس تقنيــة طبية من جامعــة الملك عبد العزيزالرئيس 
( – 10 ســنوات يف شــركة بروكتر أند  للشــؤون الخارجية )شــركة إعمار

جامبل
بكالوريــوس مــن جامعة كاليفورنيــا الحكومية يف مدينة المدير المالياألســتاذ/ فيصل بن راشد فاروقي*

فريسنو االمريكية
10 ســنوات كمدير مالي يف إعمار – كما ســبق له أن شــغل منصب 

مســاعد المدير العام يف مجموعة ســامبا المالية.
ويتمتــع فاروقــي بـ 15 عام من الخبرة يف الهندســة المالية.

ســبق له العمل لمدة 24 ســنة يف أقســام المالية بمختلف القطاعات ماجســتير دارة أعمال، وبكالوريوس محاســبة وماليةالمدير المالياألســتاذ / إياد إحســان عبد الرحيم**
وفي شــركات مدرجة وشــركات عائلية منها: مجموعة الفطيم للتطوير 

العقاري، أرابتك القابضة – ســتاندرد شــارتر بنك – بنك العرب

بكالوريــوس هندســة مدنية – جامعــة فيرجينيا للتقنية، الرئيــس التنفيذي لتطوير العقار الســكنيم. تشارلز بيلي***
ماجستير تمويل

6 ســنوات يف إعمار – وقبلها ســبق له العمل يف شــركة ديار العقارية 
( – شــركة إعمار العقارية )اإلمارات( )قطر

 12 ســنة يف إعمار تدرج من خاللها يف عدة مناصب – ســبق له العمل بكالوريــوس اقتصــاد – جامعــة أونتاريو الغربية يف كنداالرئيــس التنفيذي للتطوير التجارياألستاذ رمزي الصلح
يف هيئة االســتثمار ومجموعة الفطيم
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العلميالمنصباإلسم الخبراتالمؤهل 

المستشــار القانوني العــام والرئيس التنفيذي د. هانــي بن طارق غرباوي
للشؤون العامة

بكالوريــوس هندســة كيميائية – جامعة أوريجون 
 الحكوميــة، ماجســتير + دكتــوراه يف مجال الحقوق – 

كلية لويس آند كالرك نورث ويســترن

7 ســنوات يف إعمار – وســبق له العمل يف شــركة أرامكو وجامعة الملك 
عبداللــه للعلوم والتكنولوجيا

أمين ســر مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي األســتاذ/ كريم شوقي مراد
لشــؤون اإللتزام وشؤون المساهمين

12 ســنة يف شــركة إعمار تدرج من خاللها يف عدة مناصب – كما ســبق له بكالوريوس مالية – جامعة القديس يوســف
العمل كبير مدققي شــركة عبد اللطيف جميل لمدة 6 ســنوات.

* اســتقال مــن منصب المديــر المالي يف تاريخ 13يناير 2019.

** تــم تعيينــه كمديــر مالي للشــركة يف تاريخ 16 يونيو 2019.

*** تم إنهاء خدماته من الشــركة يف 30 ســبتمبر 2019.

وصــف لمصلحــة كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القر يف أســهم الرشكة

المنصباالسم
األســهم المملوكة يف

2019/1/1م
األسهم المملوكة

يف 2019/12/31م
ملكية األقارب من

الدرجة األوىل

مقدار التغيير 
من 2019/1/1م

حتى 2019/12/31م

التنفيذياألســتاذ/ أحمد لنجاوي صفرال يوجد25.00025,000الرئيس 
صفرال يوجدال يوجدال يوجدالرئيــس التنفيذي للتشــغيل والتطوير التجارياألستاذ/ رمزي الصلح 

صفرال يوجدال يوجدال يوجدالمدير المالياألســتاذ/ فيصل فاروقي
صفرال يوجدال يوجدال يوجدالمدير المالياألســتاذ/ إياد عبدالرحيم

صفرال يوجدال يوجدال يوجدالرئيــس التنفيذي لتطوير العقار الســكنياألســتاذ/ تشارلز بيل
صفرال يوجدال يوجدال يوجدالمستشــار القانوني العام والرئيس التنفيذي للشــئون العامةالدكتــور/ هاني غرباوي

صفرال يوجدال يوجدال يوجدأمين ســر مجلس اإلدارة ورئيس شــؤون اإللتزام وشــؤون المساهمين األستاذ/ كريم مراد

بيان بملكية أكرب مســاهمني يف الرشكة

النسبةاألسهم المملوكةالمساهم

17.26%146.000.000شــركة دايم الحديثة
9.4%80.000.000شــركة ام اي رويال كابيتال

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

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

التقييم الســنوي لمجلس اإلدارة
اكتفــى المجلــس بقيــام كل عضــو بعمــل تقييــم ذاتــي بنفســه بغــرض تحديــد مواضع القــوة والضعف يف المجلس، وبناًء عىل نتائج هذا التقييم ســيتم اإلعداد لبرامج تدريبية ألعضاء المجلس بحســب الحاجة.
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معامــالت مع اجلهات ذات العالقة
خالل الســير االعتيادي أللعمال، دخلت الشــركة يف معامالت مع المنشــآت األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة يف معيار المحاســبة الدولي 24. تمثل الجهات ذات العالقة المســاهمين الرئيســين 

وموظفــي اإلدارة العليــا يف المجموعــة والمنشــآت التــي تمــارس عــىل هــذه الجهــات ســيطرة مشــتركة أو نفوذا جوهريا. يتم تنفيــذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشــروط لم تكن أفضل 
مــن تلــك المتوفــرة أو التــي كانــت معقولــة ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه المعامــالت المماثلة مع أطراف ذات العالقة، أي ما يعادل تلك المعامالت الطويلة الســائدة. باإلضافــة إىل اإليضاح 17 يف القوائم المالية 

الســنوية المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2019م، فيمــا يلــي المعامــالت الجوهريــة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصــدة المتعلقة بها:

المعامالتطرف ذو عالقة طبيعة 

الرصيد كما يفمبالغ المعامالت

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

4.6167.3493.2117.941إيجــارات عقــود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمةشركات شقيقة
–5.64027.7621.650بيع عقارات

1.4971.2089712.241مصروفــات عقود وإيجارات ومرافقمشروع مشترك
1.179186895203بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمةموظفــي اإلدارة العليا

–222–222إيرادات إيجارية
1645802314.668بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمةمجلس اإلدارة

–147–147إيرادات إيجارية
7.32715.053اإلجمايل

)2.619()2.619(––مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعةشركات شقيقة
)305()415(3894.187خدمــات مقدمة إىل المجموعة

)7.965()7.961(––دفعــة مقدمــة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة
––20276مشتريات بضائع

)89()89(––مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعةشركات شــقيقة ذات تأثير كبير
)7.875(–16.26323.197مكافآتموظفــي اإلدارة العليا

)4.200()4.003(4.0034.200مكافــآت وبدالت حضور اجتماعاتمجلس اإلدارة
–)19(––مبالــغ مقدمة مقابل خدمات

)23.053()15.106(اإلجمايل
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مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 بين النظام األساســي للشــركة المكافآت المحددة ألعضاء مجلس اإلدارة، بجانب سياســة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين التي اعتمدتها الجمعية العامة العادية للشــركة والتي تشــير إىل ان لجنة 

المكافــآت والترشــيحات تقــوم بالتوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشــركة، وفقاً لهذه السياســة، وتلتزم الشــركة بأنها تراعي ما يلي:

انســجامها مع اســتراتيجية الشركة وأهدافها.  •

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــىل إنجاح الشــركة وتنميتها عىل المــدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير مــن المكافآت باألداء عىل المدى الطويل. أن تقــدَّ  •

د المكافآت بناًء عىل مســتوى الوظيفة، والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومســتوى األداء.  أن تحدَّ  •

انســجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشــركة.  •

األخذ يف االعتبار ممارســات الشــركات األخرى يف تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشــأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.  •

أن تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عــدم المبالغة فيها.  •

أن تعــد بالتنســيق مع لجنة المكافآت والترشــيحات عنــد التعيينات الجديدة.  •

•  حــاالت إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء عــىل معلومــات غير دقيقة قدمها عضو يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع اســتغالل الوضــع الوظيفي للحصول عىل مكافآت 
غير مستحقة.

وطبقاً للمادة 21 من النظام األســاس للشــركة والمادة 76 من نظام الشــركات، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلســات، أو مزايا عينية، أو نســبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع 
بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع األحكام الواردة يف نظام الشــركات، والئحة حوكمة الشــركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة الســوق المالية يف هذا الخصوص، وفق الضوابط التالية:

•  إذا كانت مكافآت أعضاء المجلس نســبة معينة من صافي األرباح، فإنه وطبقاً لنص المادة 47 من النظام األســاس للشــركة والمادة 76 من نظام الشــركات، فإن مكافآت أعضاء المجلس يجب أال تتجاوز نســبة 
عشــرة بالمئة )10%( من باقي صافي األرباح بعد خصم االحتياطات المقررة وتوزيع أرباح عىل المســاهمين بنســبة ال تقل عن خمســة بالمائة )5%( من رأس المال المدفوع. 

يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واســتقالله وعدد الجلســات التــي يحضرها 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 عىل ربحية الشــركة.  •

يف جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمســمائة ألف ريال ســنوياً.  •

كمــا يجــب أن تشــتمل الئحــة عمــل كل لجنــة مــن اللجان عىل المكافآت الخاصة بأعضائها، كما تشــتمل السياســة عىل مكافــآت اإلدارة التنفيذية وفقاً لما هو أت:

تشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذية عىل ما يلي:

راتب أســاس )يتم ســداده يف نهاية الشــهر وبصفة شهرية(.  •

بدالت تشــتمل، عىل ســبيل المثال ال الحصر، عىل بدل ســكن، وبدل ســيارة، وبدل هاتف، وبدل تعليم أللطفال.  •

مزايــا تأميــن، بمــا يف ذلــك تأميــن طبي، تأمين صحي، تأمين عــىل الحياة وتأمين ضد الحوادث.  •

الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــأداء الفــرد والشــركة، الخطط التحفيزية طويلة األجل مثل خيارات األســهم ,والخطط األخرى المرتبطة باالحتفاظ واســتبقاء الموظفين.  •

مزايا أخرى تشــمل عىل ســبيل المثال ال الحصر، إجازة ســنوية، وتذاكر ســفر ســنوية بالطائرة، ومكافأة نهاية خدمة.  •
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مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تابع
وقد قامت الشــركة بدفع مبلغ )4.002.654 ريال ســعودي( كرواتب وبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة.

ألف ريال سعودي

الثابتة  المتغيرةالمكافآت  المكافآت 

مكافأة 
نهاية 

الخدمة
المجموع

الكلي
بدل 

المصروفات مبلغ معين

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

مزايا عينيةاللجان

مكافأة
األعمال الفنية 

واإلدارية 
واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس 
أو العضو 

المنتدب أو 
أمين السر 
إن كان من 

المجموعاالعضاء
نسبة من 

األرباح
مكافآت 

دورية

خطط 
ية  تحفيز

قصيرة 
األجل

خطط 
ية  تحفيز

طويلة 
األجل

األسهم 
الممنوحة 

)يتم إدخال 
المجموعالقيمة(

المستقلني األعضاء 

ال ينطبق500.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق500.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق150.000ال ينطبق350.000معالــي المهندس/ خالد الملحم

ال ينطبق500.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق500.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق150.000ال ينطبق350.000المهنــدس/ عبدالله طيبه

ال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق–ال ينطبق350,000معالي األســتاذ/ سعود الصالح

1050.000300.0001.350.0001.350.000المجموع 

األعضــاء غري التنفيذيني

ال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0.000ال ينطبق350.000األســتاذ/ محمد العبار

ال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق350.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0.000ال ينطبق350.000األســتاذ/ عبدالله كامل

ال ينطبق445.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق445.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق95.000ال ينطبق350.000المهنــدس/ عبد الرحمن الرويتع

ال ينطبق430.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق430.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق80.000ال ينطبق350.000األستاذ/ أحمد جاوه

ال ينطبق430.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق430.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق80.000ال ينطبق350.000األســتاذ/ جمال بن ثنية

ال ينطبق440.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق440.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبق90.000ال ينطبق350.000معالي األســتاذ/ فهد الرشيد

2.055.000345.0002.445.0002.445.000المجموع 

التنفيذي العضو 

العضو اخلاريج

0,00095.00095.00095.000األستاذ/ عالء الجابري

0,00048.75048.75048750األســتاذ/ فيصل المبارك

0,00063.90463.90463.904األســتاذ/ عبدالله الهويش

0,000207.654207.654207.654المجموع

المجموع الكيل

ويشــمل ذلك مكافآت أعضاء اللجان:

الثابتة  المكافآت 
)عدا بدل حضور الجلســات(

بدل حضور
المجموع جلسات

أعضــاء اللجنة التنفيذية
75,00020,00095.000األســتاذ/ عبد الرحمن الرويتع

75,00020,00095.000معالــي المهندس/ خالد الملحم
75,00015,00090.000األســتاذ/ فهد الرشيد

75,00010,00085.000األســتاذ/ عبدالله طيبة
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الثابتة  المكافآت 
)عدا بدل حضور الجلســات(

بدل حضور
المجموع جلسات

أعضــاء لجنة المراجعة
75.00020.00095.000معالــي المهندس/ خالد الملحم

43.7505.00048.750الدكتــور/ فيصل المبارك*
75,00020,00095.000األستاذ/ عالء الجابري*

48.90415.00063.904األســتاذ/ عبدالله الهويش*
أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

75,0005,00080.000األســتاذ/ عبدالله طيبة
75,0005,00080.000األستاذ/ أحمد جاوه

75,0005,00080.000األســتاذ/ جمال بن ثنية

* عضــو من خارج مجلس اإلدارة.

كمــا قامــت بدفــع )15.769.758 ريال ســعودي( لكبــار التنفيذيين بما فيهم الرئيــس التنفيذي والمدير المالي.

مكافــآت كبار التنفيذيني
الثابتة المتغيرةالمكافآت  المكافآت 

الكلي المجموع  أرباحمكافآت دوريةالمجموعمزايا عينيةبدالترواتب
خطط تحفيزية 

قصيرة األجل
خطط تحفيزية 

طويلة األجل
األسهم الممنوحة 
المجموع)يتــم إدخال القيمة

7.748.7812.712.073988.14311.448.998797.950––3.522.810–4.320.76015.769.758

إقرار
تؤكــد الشــركة العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وسياســة المكافآت المعمول بها، ال يوجد بينهما أي انحراف جوهري عن هذه السياســة.

الهيكل اإلداري للرشكة
نظرا اللســتمرار يف أعمال الشــركة ونشــاطاتها يف الشــركات التابعة الموضحة يف هذا التقرير، فقد قامت الشــركة باســتقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية المتميزة للمســاهمة يف العمل وفق متطلبات 

المرحلــة المقبلــة الســيما بعــد دخــول المدينــة حيــز التشــغيل وكثافة عمليات التطوير، وقد قامت الشــركة خالل العــام 2019م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنســوبيها.

التابـعة الرشكات 
تملك الشــركة حصص مختلفة يف ســبعة شــركات تابعة هي:

1.  شــركة "تطوير الموانئ" شــركة مســاهمة مغلقة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية "المملكة العربية الســعودية"، وتعنى الشــركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشــغيل وتمويل واســتثمار ميناء 
الملك عبدالله وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات االلزمة لتشــغيل الميناء ومرافقه الضرورية، ويبلغ رأس المال يف شــركة تطوير الموانئ 5.210.000.000 ريال ســعودي )خمســة مليارات ومائتين و عشــرة ماليين 
ريال ســعودي(، موزعة عىل 521 مليون ســهم، تبلغ حصة إعمار المدينة 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 المدينة االقتصادية حصة مقدارها 99% والحصة المتبقية لشــريك 
حيث يبلغ رأس مالها خمســمائة ألف ريـــال ســعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية المملكة العربية الســعودية، وتعنى بالمشــاركة يف تأســيس الشــركات أو شــراء الحصص يف الشــركات القائمة.

3.  شــركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة"، "ذات مســؤولية محدودة" ســجل تجاري رقم )4602211995(، وتملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 1% وشــركة اســتثمارات المدن 
االقتصادية القابضة حصة مقدارها 98% والحصة المتبقية لشــريك، حيث يبلغ رأس مالها خمســمائة ألف ريـــال ســعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية، المملكة العربية الســعودية، وتعنى 

بالمشــاركة يف إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن الصناعية ومناطق المســتودعات والتخزين.

شــركة إعمار المدينة االقتصادية / التقرير الســنوي 2019  51



تقريــر مجلس اإلدارة تابع

الرشكات التابـــعة تابع
4.  شــركة "تطوير عقارات المدن االقتصادية"، ســجل تجاري رقم )4602004969(، شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية، المملكة العربية الســعودية، ويبلغ راس مالها 500 

الف ريال، تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 1% وشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 98% والحصة المتبقية لشــريك، وتعنى بتملك وشــراء واســتثمار وبيع 
وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار األراضي والعقارات والمدارس والمستشــفيات والمرافق الصحية والمالعب الرياضية ومحطات القطارات بما يف ذلك األراضي لصالح الشــركة.

5.  "الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية"، ســجل تجاري رقم )4602004970(، شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية، المملكة العربية الســعودية، ويبلغ راس مالها 
500 ألف ريال، تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 1% وشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 98% والحصة المتبقية لشــريك، وتعني بإنشــاء وإدارة وتطوير 

وتشــغيل وتأجيــر واســتئجار وتقديــم الخدمــات المختلفة لمختلف انــواع العقارات والمجمعات التجارية والســكنية واالدارية يف المدن االقتصادية.

6.  شــركة "إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية"، ســجل تجاري رقم )4602004968(، شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية، المملكة العربية الســعودية، ويبلغ راس مالها 
500 الف ريال، تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 1% وشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها 98% والحصة المتبقية لشــريك، وتعنى بتملك وشــراء واســتثمار 

وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض الســكنية والتجارية يف المدن االقتصادية لصالح الشــركة وإنشــاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف انواعها بما فيها 
الفنــادق والمنتجعــات والمرافق والمدارس والمستشــفيات والمالعــب الرياضية يف المدن االقتصادية.

7.  شــركة "إعمار المعارف المحدودة"، ســجل تجاري رقم )4602006620(، شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية، المملكة العربية الســعودية، ويبلغ راس مالها 10مليون ريال، 
تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها 96% واألســهم المتبقية والتي تمثل 4% من أســهم الشــركة مملوكة من قبل شــركات تابعة. وتعنى بإدارة وتشــغيل كلية متخصصة يف منح درجتي 

البكالوريوس والماجســتير يف إدارة األعمال وإنشــاء مباني الكلية والمعاهد والمركز وســكن الطالب والمدرســين والمدارس والمالعب الرياضية التابعة.

حوكمة الرشكات
يشــرف مجلــس اإلدارة عــىل التــزام الشــركة بمعاييــر الحوكمــة، واللوائــح الصــادرة عن هيئة الســوق المالية، وتعمل إدارة الحوكمة وااللتزام بالتنســيق مع األمانة العامة للمجلــس واإلدارة التنفيذية ولجانها عىل 

مراجعة وتحديث سياســات الحوكمة والممارســات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشــفافية وااللتزام.

كمــا تلتــزم الشــركة باإلفصــاح يف تقريــر مجلــس اإلدارة عــن المتطلبــات النظاميــة الواردة يف الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الســوق المالية، وتُطبــق أحكامها اإللزامية بالكامل.

كما تحرص عىل تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشــيدة واختيار أفضل الممارســات بما يخدم مصالح مســاهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، وتقوم الشــركة بتطبيق جميع لوائح حوكمة الشــركات الصادرة عن 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القرار رقم )8-16-2017( بتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م باســتثناء الفقرات التالية:

المــواد 70، 71، 72 تتعلــق بتشــكيل لجنــة إدارة مخاطــر، والشــركة تــرى أن لجنــة المراجعة تقوم باألعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشــكل الكامل.  .1

المادة 95 التي تشــير إىل وجود لجنة للحوكمة، فالشــركة ترى أن لجنة المراجعة تســتطيع القيام بهذا العمل بالشــكل الكامل.  .2

افصاحات مجلس اإلدارة
تؤكــد الشــركة أنهــا لــم تقــدم أي قــرض نقــدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتهــا، أو تضمنهم يف أي قرض مع الغير.  •

•  ال يوجد يف الشــركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر ســواء يف أســهم أو أدوات دين للشــركة أو أي من الشــركات التابعة لشــركة "إعمار 
المدينة االقتصادية".

ال توجد للشــركة أدوات دين قابلة للتحويل أللســهم، وال حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشــابهة أصدرتها الشــركة أو الشــركات التابعة خالل الســنة المالية 2019م.  •

تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــم بــأي اتفــاق أو تنــازل مــع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المســاهمين أو التنفيذيين بالشــركة أو موظفيها تــم بموجبه التنازل عن حقه يف األرباح.  •
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•  تؤكد الشــركة أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوهري عىل ســجالت حســاباتها، وأنها 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 القوائم المالية المعتمدة لها للعام 2019م، وال يوجد للمحاســب القانوني أي تحفظات حول هذه القوائم.

تقــوم لجنــة المراجعــة بالشــركة بفحــص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية 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 قبل المراجع الداخلي بالشــركة بناء عىل خطة المراجعة الســنوية ومدى قيام إدارة الشــركة بإتخاذ اإلجــراءات التصحيحية لهذه المالحظات

التقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجع الحســابات ومدى قيام إدارة الشــركة بإتخاذ اإلجــراءات التصحيحية لهذه المالحظات.  -

التقاريــر المختلفــة التــي تطلبهــا اللجنة من إدارة الشــركة والتي تقوم بمراجعتها ومناقشــتها خــالل إجتماعاتها الدورية.  -

لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشــار إليها أعاله أي ضعف جوهري يف نظام الرقابة الداخلية للشــركة حيث أن أغلبية المالحظات تصب بشــكل رئيســي يف مجاالت تحســين األداء و تفعيل عمل اإلدارات 
واألقســام ورفع كفاءتها واســتكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة إىل نظام الرقابة واســتغالل الموارد المتاحة أفضل اســتغالل.

بنــاء عــىل كل مــا تقــدم أعــاله، و مع األخذ بعين االعتبار بأن أهداف نظــام الرقابة الداخلية هي:

التأكيد عىل أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة يف البيانات المحاســبية.  •

حمايــة األصول والممتلكات.  •

الحفــاظ عىل النزاهة يف المعامالت.  •

زيادة كفاءة أداء الشــركة واالســتغالل الكفء إلمكانياتها المتاحة.  •

االمتثــال للقوانين و اللوائــح والعقود المختلفة.  •

وعليــه فــإن لجنــة المراجعــة تعتبــر أن أهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة عــىل النحــو المنصوص عليه يف شــركة إعمار المدينة االقتصادية قد تحققت إىل حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشــركة بوجه عام بشــأن 
الرقابة الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية األنشــطة تحكمها سياســات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل اإلدارة بشــكل إيجابي تجاه السياســات الموصى بها.

باإلضافة إىل 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 يف ســوق األسهم السعودي.

•  تؤكد الشــركة بأن مجلس اإلدارة قد قام بوضع سياســة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين، ويشــمل ذلك إســاءة 
اســتخدام اصول الشــركة ومرافقها، وإســاءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشــخاص ذوي العالقة.

تؤكد الشــركة بأنها لم تســتقبل أي بالغ عن المصلحة يف األســهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشــخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر(.  •

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

تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أســهم أو حقــوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.  •

تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد عقــود تــم توقيعهــا يف عــام 2019 وتوجــد فيــه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين بحســب ما ورد يف الفقرة الســابعة من التقرير.   •

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

تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد شــخص ذي الصفــة االعتباريــة والــذي يحــق له نظام الشــركة تعييــن ممثلين له يف مجلس اإلدارة قد قام بالتصويت عــىل اختيار االعضاء اآلخرين يف مجلس اإلدارة.  •
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

الــزكاة والمدفوعات احلكومية
أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )"الهيئــة"( ربطــا زكويــا للســنوات مــن 2006م إىل 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة اســتقطاع بمبلغ 90.4 مليون ريال ســعودي إضافًة إىل غرامة تأخير. كانت 

القضية منظورة لدى ديوان المظالم. تمشــيا مع إجراءات االســتئناف ودون إثبات االلتزام، قامت الشــركة بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج عىل فروقات ضريبة االســتقطاع. 

لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية. قدمت الشــركة التماســا إىل الديــوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر يف الحكم وإعادة دراســة القضية. لم يتــم قبول االلتماس من قبل ديوان 
المظالم وأبقى الديوان عىل القرار الســابق.

خالل ســنة 2019م، أصدرت الهيئة خطاب لتحصيل التزام زكاة إضافي بمبلغ 86.6 مليون ريال ســعودي. قامت الشــركة بتســوية 20% من إجمالي المطلوبات يف عام 2019م و43% من إجمالي المطلوبات بعد 
نهاية العام. عالوة عىل ذلك، وافقت الهيئة عىل الســماح بأربعة أقســاط شــهرية لســداد التزام الزكاة.

كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالــم. أصدر ديوان المظالم قرارا بتأييد اعتراض الشــركة المتعلق بغرامــة التأخير. قدمت الهيئة اســتئنافا إىل الديوان الملكي ضد قرار ديوان 
المظالــم فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخير، والتــي ال تزال يف انتظار صدور الحكم.

قامت الشــركة بتســوية التزامات الزكاة اإلضافية وإنهاء الربوط للســنوات من 2009م إىل 2011م. قامت الشــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للســنوات حتى 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة.

الشــركات التابعة - شــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة، وشــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة، وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية، والشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 
االقتصادية، وشــركة تطويــر عقارات المدن االقتصادية.

أنهت شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة ربطها حتى ســنة 2012م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى ســنة 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة. طلبت الهيئة معلومات إضافية بخصوص الســنوات من 
2014م حتى 2018م والذي تم الرد عليها بشــكل واِف.

أنهت شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى ســنة 2012م. أصدرت الهيئة الربط الزكوي للســنوات من 2013م إىل 2015م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة 4.6 مليون ريال ســعودي. 
واعترضــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة عــىل تقييــم الهيئــة، حيث قدمت المســتندات الداعمة لموقفها. أحالت الهيئة القضية إىل األمانة العامة للجان الضرائب وســجلت شــركة تطوير المناطق 

الصناعيــة المحــدودة أيًضــا اســتئناًفا عــىل البوابــة اإللكترونيــة أللمانة. قدمت الهيئة تعليقاتها عىل االســتئناف المقدم الذي اســتجابت لــه يف حينه وال يزال الرد منتظراً. 

قدمت شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة اإلقرارات الزكوية حتى ســنة 2018م وحصلت عىل شــهادات الزكاة.

قدمت شــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية، والشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية، وشــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتها الزكوية للفترة / للســنوات من 2013م إىل 
2018م وحصلتا عىل شــهادات زكاة غير مقيدة. 

قدمت شــركة إعمار المعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة / للســنوات من 2016م إىل 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة غير مقيدة.

إقرار
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل يف المملكــة العربية الســعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المســتحقة ســنوياً وتحميله عىل قائمة الدخل ويتم قيد التعديــالت التي تطرأ عند الربط 

النهائــي للــزكاة- إن وجــدت - يف الفترة التي تتــم فيها عملية الربط.

حقوق المســاهمني واجلمعية العامة وتســهيل ممارســة حقوقهم وحصولهم عىل المعلومات
لقد تضمن النظام األساســي للشــركة والئحة حوكمتها اإلجراءات واالحتياطات االلزمة لضمان ممارســة جميع المســاهمين لحقوقهم النظامية التي منها:

الحــق يف الحصــول عىل األربــاح التي يتقرر توزيعها.  .1

الحــق يف الحصــول عــىل نصيب من موجودات الشــركة عند التصفية.  .2

حــق حضــور الجمعيات العامة، واالشــتراك يف مداوالتهــا والتصويت عىل قراراتها.  .3
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حق التصرف يف األســهم.  .4

حــق مراقبــة أعمــال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المســؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة.  .5

حق االستفســار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشــركة وال يعارض نظام الســوق المالية ولوائحه التنفيذية.  .6

كمــا وفــرت الشــركة جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين مــن ممارســة حقوقهم عىل أكمل وجــه، بحيث كانت هذه المعلومات وافية ودقيقــة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيــد المحددة عبر التقارير 
الســنوية وموقع الشــركة اإللكتروني وموقع تداول واألخبار الصحفية وذلك يف تطبيق نشــر المعلومات للمســاهمين دون تمييز بينهم، كما أن قســم شــؤون المســاهمين يقدم تقارير دورية إللدارة العليا تتضمن 

تقريراً مفصالً عن المســاهمين وحركة الســهم وما يتعلق باالستفســارات والمقترحات والمالحظات حيال الشــركة وأدائها، وتعرض اإلدارة التنفيذية عىل مجلس اإلدارة تقريراً ســنوياً يحتوي عىل المعلومات 
االلزمة عن نشــاط المســتثمرين وما يتعلق بســهم الشــركة وحركته، وتفصح الشــركة عن كافة أســئلة المســاهمين أو الجهات الرقابية التي تردها خالل اجتماع الجمعية العمومية، وتنشــر ذلك يف موقعها 

اإللكتروني، وال توجد اقتراحات أو مالحظات للمســاهمين حيال الشــركة وأدائها خالف ما أفصح عنه.

ومــن جهتهــا عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامة غيرالعادية السادســة لها يف يـــــوم األربعــاء 03 رمضان 1440هـ الموافق 08 مايو 2019م وتم من خاللهــا الموافقة عىل القرارات التالية: 

التصويــت عــىل تقريــر مجلس اإلدارة عن الســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .1

التصويت عىل القوائم المالية الموحدة للشــركة للســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .2

التصويت عىل تقرير مراجع الحســابات للســنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م.  .3

4.  التصويــت عــىل تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة مــن بين المرشــحين بناًء عىل توصيــة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيــق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والســنوي من العام المالي 
لعــام 2019م والربــع األول مــن عام 2020م، وتحديد أتعابه.

التصويــت عــىل تعديل المادة )30( من النظام األســاس للشــركة المتعلقــة بدعوة الجمعيات)مرفق(.  .5

التصويــت عــىل تعديل المادة )41( من النظام االســاس للشــركة المتعلقــة بتقارير اللجنة )مرفق(.  .6

التصويــت عــىل تعديل المادة )46( من النظام االســاس للشــركة المتعلقــة بالوثائق المالية )مرفق(.  .7

8.  التصويــت عــىل توصيــة مجلــس اإلدارة عــىل تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ خالــد الملحم عضوا يف لجنة المراجعة بدال من عضو مجلس اإلدارة المســتقيل من اللجنة األســتاذ / ســعود الصالح اعتباراً من 
تاريــخ 2018/11/13م إىل نهايــة دورة اللجنــة يف 2020/4/23م، وفقــاً اللئحة عمــل لجنة المراجعة )مرفق(.

التصويــت عــىل تعييــن األســتاذ عبداللــه الهويــش كعضــو رابــع يف لجنــة المراجعة )مــن خارج مجلس اإلدارة( ابتداءاً من تاريخ 2019/5/8م وحتى نهاية دورة عمــل اللجنة بتاريخ 2020/4/23م. )مرفق(.  .9

التصويــت عــىل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم والمضمنة يف تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديســمبر 2018م.  .10 

التصويــت عــىل إبــراء ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي يف 31 ديســمبر 2018م.  .11 

وكانــت الشــركة قــد قامــت باســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين عــن طريــق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية الســعودية )تداول( وفتحت بــاب التصويت للمســاهمين لمدة 5 أيام قبل 
موعــد الجمعية.

ونؤكد بأن الشــركة لم تتلق من المحاســب القانوني كي بي إم جي الفوزان وشــركاه أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خالل الســنة المالية المنتهية يف 2019م ولم يتم انعقادها، كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تســلمت 
مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــاً بانعقاد الجمعية العامة خالل الســنة الماليــة المنتهية 2019م ولم يتم انعقادها.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

حقوق المســاهمني واجلمعية العامة وتســهيل ممارســة حقوقهم وحصولهم عىل المعلومات تابع
وقــد كانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن موعــد انعقــاد جمعياتهــا العامــة العاديــة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد بـ 21 يوماً، ونشــرت الدعوات يف موقع تداول وفي صحيفــة المدينة. وقد وضح اإلعالن القواعد 

التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين وإجــراءات التصويــت، ولقد أُتيحت الفرصة لجميع المســاهمين بالمشــاركة الفعالــة والتصويت عىل بنود جدول األعمال. كما تمكنوا من مناقشــة الموضوعات 
المدرجة يف جدول األعمال وتوجيه األســئلة إىل أعضاء مجلس اإلدارة والمحاســب القانوني وتمت اإلجابة عليهم. علماً أنه لم يتقدم أي مســاهم يملك 5% أو أكثر من أســهم الشــركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر 

إىل جــدول أعمــال الجمعية العامة عند إعداده.

وتؤكــد الشــركة بأنهــا تجنبــت وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إىل إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقه يف التصويت، كما أنها قامت بالتحقق من وكاالت المســاهمين الذين حضروا من غيــر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير 
موظفي الشــركة. وإدراكاً من الشــركة ألهمية التواصل مع المســاهمين فقد اســتمرت يف:

نشــر القوائم المالية ربع الســنوية والحســابات الختامية للعام المالي 2019م عىل موقع تداول وذلك خالل المدة التي حددها النظام.  .1

االلتــزام بصيغــة اإلعالنــات التــي حددتها هيئة الســوق الماليــة والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشــرها.  .2

إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشــادي الُمعد من قبل هيئة الســوق المالية.  .3

تحديث موقع الشــركة )www.kaec.net( عىل شــبكة اإلنترنت وتحميله بالمعلومات االلزمة التي تعكس نشــاط الشــركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.  .4

يســتمر قســم شــؤون المســاهمين يف الشــركة بالتواصل الدائم مع المســاهمين واســتقبال مقترحاتهم واستفســاراتهم ويتم رفعها لمجلس اإلدارة.  .5

ولقد أُتيحت الفرصة لجميع المســاهمين بالمشــاركة الفعالة والتصويت عىل بنود جدول األعمال، الســيما وأن الشــركة واصلت اســتخدام نظام التصويت اإللكتروني عبر الســوق المالية الســعودية )تداول(.

وقد قامت الشــركة بالحصول عىل خمســة ســجالت للمســاهمين خالل العام 2019 م وفقا للجدول الموضح أدناه:

سبب الطلبتاريخ التقريرتاريخ الطلب

إجراءات الشركات12019/03/202019/03/19.

العامة22019/05/052019/05/08. الجمعية 

إجراءات الشركات32019/06/102019/06/05.

إجراءات الشركات42019/08/292019/08/28.

إجراءات الشركات 52019/12/032019/12/02.

المخاطر المســتقبلية
كمــا هــو الحــال يف المشــاريع االســتراتيجية العمالقــة، فــإن بنــاء مدينــة متكاملــة ينطــوي عىل العديد مــن المخاطر المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة إلنهاء المشــروع مع كل ما يعنيــه ذلك من ضرورة التكيف مع 
المتغيرات الســريعة من الناحية االقتصادية والعملية. لذا تقوم الشــركة من وقت آلخر بالتشــاور مع بيوت الخبرة للتأكد من دقة االفتراضات والدراســات واالعتماد عىل أفضل الممارســات يف النشــاطات التي 

تمارســها من أجل ضمان االســتمرارية عىل المدى الطويل.

قامــت الشــركة بتحديــد تصــور عــام عــن المخاطــر والتحديــات التــي قــد تواجههــا والتي من الممكن أن تؤثرعىل أدائها أو عىل برامــج تطوير المدينة وقام المجلــس واإلدارة التنفيذية بوضع الخطط واإلجراءات االلزمة 
للحــد مــن تأثير هذه المخاطــر أو إزالتها. أهم هذه المخاطر:

أخطار مرتبطة بأمن وســالمة المدينة.  •

•  انخفــاض المبيعــات بســبب التباطــؤ االقتصــادي يف المملكــة نتيجــة لهبــوط اســعار النفط الذي أثر عىل المناخ االســتثماري للقطاعيــن العام والخاص والذي أثر عىل قدرة العمالء الحاليين عــىل الوفاء بالتزاماتهم 
المالية واالســتثمارية يف المدينة.

تفعيــل األنظمــة كمــا نــص عليهــا تنظيــم هيئة المــدن االقتصادية والعديد من األنظمة الجديدة أو المحدثة مــن الجهات المختصة.  •

األخطــار المرتبطــة بالهجمــات اإللكترونيــة التــي تعرضت لها المملكة العربية الســعودية خالل الفترة األخيرة.  •
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عنــد تاريــح صــدور هــذا التقريــر، كانــت جائحــة وباء كورونا تجتاح العالم، والشــركة تقوم حالياً بدراســة تاثيراتها المســتقبلية بهدف وضع الخطط االلزمة لمواجهة هذه التأثيرات الســلبية.

باإلضافــة إىل المخاطــر أعــاله تقــوم إدارة الشــركة برصد ومتابعة المخاطــر ذات الطبيعة المالية المتمثلــة بالمخاطر التالية:

مخاطر أســعار العمولة
هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية أللدوات المالية بســبب تقلبات أســعار العمولة يف الســوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغير أســعار العمولة يف الســوق بالودائع البنكية 

للمجموعــة التــي تدفــع عليهــا عمولة وعىل القرض مــن وزارة المالية والبنوك التجارية.

تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار العمولــة عــن طريــق مراقبة تقلبات أســعار العمولة يف العمالت المســجلة بها مطلوباتها وموجوداتها التــي تدفع عليها عمولة.

مخاطر العملة
هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية أللدوات المالية بســبب تقلبات أســعار صرف العمالت األجنبية. لم تقم المجموعة خالل الســنة بمعامالت هامة بعمالت غير الريال الســعودي 

والــدوالر األمريكــي. ونظــراً ألن الــدوالر األمريكــي مرتبط بالريال الســعودي فلم تكن المجموعة معرضــة ألي مخاطر عملة هامة.

مخاطر االئتمان
هــي مخاطــر عــدم وفــاء طــرف يف أداة ماليــة بالتــزام مــا والتســبب يف تكبــد الطرف اآلخر خســارة مالية. تعمــل المجموعة عىل الحد من مخاطر االئتمان فيمــا يتعلق بالعمالء عن طريق مراقبة الذمــم المدينة القائمة. 

ووفقــاً التفاقيــة البيــع مــع العمــالء فإن صــك ملكية العقار يتم تحويله للعمالء فقط عند اســتالم الثمن كامالً.

تقــوم المجموعــة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بودائع المرابحة لدى البنوك عن طريق التنويع واالســتثمار مع األطراف المقابلــة ذوي تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة صعوبــة يف توفيــر األمــوال لمقابلــة التزاماتهــا المتصلة بالمطلوبات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر الســيولة من عدم القدرة عىل بيع أصل مالي بســرعة بمبلغ يســاوي 

قيمتــه العادلــة. يتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق المراقبــة المنتظمــة والتأكــد من توافر أموال كافية من خالل التســهيالت االئتمانية لمقابلة أي التزامات مســتقبلية. تتوقــع المجموعة أن يكون لديها أموااًل 
كافية متاحة لدفع جميع المطلوبات مســتحقة الدفع خالل 12 شــهراً من نهاية الســنة.

تقوم إدارة الشــركة برصد وتقييم كل هذه المخاطر والتعامل معها بشــكل مســتمر من خالل متابعتها بشــكل دوري ورفعها لمجلس اإلدارة ومن خالل أخذ القرارات والتوجهات الســليمة من أجل إلغاء مفاعيل 
هــذه األخطــار أو التقليل من تأثيرها إىل مســتوى مقبول.

الغرامات
لم تتلقى الشــركة أي مخالفة مالية من هيئة الســوق المالية أو أي جهة إشــرافية أخرى خالل العام المالي 2019م.

اإلقرارات
تقر شــركة إعمار المدينــة االقتصادية بما يلي:

أن ســجالت الحســابات أعدت بالشكل الصحيح.  .1

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أســس ســليمة، ونفذ بفاعلية.  .2

أنه ال يوجد أي شــك يذكر يف قدرة شــركة إعمار المدينة االقتصادية عىل مواصلة نشــاطها.   .3

والله الموفق،،،

مجلس اإلدارة
شــركة إعمار المدينة االقتصادية
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تقرير مراجع احلســابات المستقل

للســادة مســاهمي شــركة إعمار المدينة االقتصادية )شــركة مساهمة سعودية(

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة إعمار المدينة االقتصادية )"الشركة" أو "الشركة األم"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما يف 31 ديسمبر 2019م، والقوائم 

الموحدة للربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات يف حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 
التفسيرية األخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية 
يف ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة يف المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية. ومســؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها يف قســم "مســؤوليات مراجع الحســابات عــن مراجعة القوائم المالية 

الموحــدة" يف تقريرنــا هــذا. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــاً لقواعــد ســلوك وآداب المهنة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمســؤولياتنا 
األخالقيــة األخــرى وفقــاً لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناســبة لتوفير أســاس إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيســية
أمــور المراجعــة الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لها األهمية البالغة عنــد مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفتــرة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور يف ســياق مراجعتنا للقوائم المالية 

ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيها، ولم نقــدم رأيا منفصال يف تلك األمور.

كيــف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيســيةأمر المراجعة الرئيســي

إثبات اإليرادات

إن اإليــرادات عنصر مهــم ألداء وربحية المجموعة. 

إن إثبــات اإليــرادات مــن بيــع العقــارات - بما يف ذلك الفلل والشــقق وقطع األراضــي - يتضمن مخاطر جوهرية 
كامنة بســبب الحكم والتقدير. إن مراجعة األحكام الخاصة بالنســبة المئوية إلنجاز المشــاريع، بما يف ذلك 

التكلفــة المتكبــدة حتــى تاريخــه مقابل التكلفة اإلجمالية للمشــروع يتطلب اهتمامــا جوهريا أثناء المراجعة 
وبشــكل خاص فيما يتعلق بما يلي:

•  قــدرة المجموعــة عــىل إلــزام العمــالء بالدفع مقابل األعمال التي تم إنجازها بموجب شــروط العقد وتكون 
بهــذا قــد اســتوفت متطلبــات المعيار الدولي للتقريــر المالي 15 إلثبات اإليرادات عىل مدى المدة 

إجمالــي التكلفة المتوقعة إلكمال المشــاريع  •

احتماليــة تحصيل مقابــل المبيعات المتبقي  •

تضمنــت إجــراءات المراجعــة التــي قمنا بها اســتجابًة لهذا األمر المهم ما يلي:

•  الحصــول عــىل فهــم آللليــة والضوابط الرئيســية المتعلقة بعملية إثبات اإليــرادات. لقد فحصنا الضوابط 
الرئيســية ذات الصلــة وتتبعنــا عمليــة التنفيــذ لتحديــد فيما إذا قد تمت عملية تحديد وتنفيذ وتشــغيل هذه 

الضوابط بشــكل فّعال طوال السنة.

•  فحــص عقــود العمــالء فيمــا يتعلــق ببيع العقارات وقطع االراضي، عىل أســاس العينة، لتحديد التزامات 
األداء المترتبــة عــىل المجموعــة طبقــا لهــذه العقود وتقييم فيمــا إذا كانت التزامات األداء هذه قد تم 

اســتيفاؤها بشــكل معيــن مــع مــرور الوقــت أو يف أي وقت محدد، بناًء عىل متطلبــات المعيار الدولي للتقرير 
المالــي 15. كمــا ركــزت إجراءاتنــا عــىل تحديد فيما إذا كان لدى المجموعــة قوة نافذة إللزام العمالء عىل 

الدفــع مقابل مــا تم إنجازه حتى تاريخه.

يك يب ام يج الفوزان ورشكاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

مركز زهران أللعمال، الدور التاســع
شارع األمير سلطان

ص. ب 55078
جدة 21534

المملكة العربية الســعودية

+966 12 698 9595 هاتــف 
+966 12 698 9494 فاكــس 

www.kpmg.com/sa إنترنــت 
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كيــف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيســيةأمر المراجعة الرئيســي

إثبات اإليرادات تابع

يرجــى الرجــوع إىل اإليضــاح 4 حــول القوائم المالية الموحدة بخصوص السياســة المحاســبية المتعلقة بإثبات 
اإليــرادات واإليضــاح 6 إللفصاح المتعلق باإليرادات.

•  فحــص عمليــة تقديــر التكلفــة لتقييــم مــدى فعالية آلية تقدير التكلفة مع التركيز بشــكل خاص عىل إجمالي 
التكلفة التقديرية للمشــاريع.

تقييــم احتماليــة تحصيــل مقابــل المبيعات من خالل الضمانات البنكية والســندات ألمر.  •

قمنا بإعادة احتســاب اإليرادات، عىل أســاس العينة، ومقارنتها باالحتســاب الذي قامت به اإلدارة.  •

•  تقييــم مــدى مالءمة السياســات المحاســبية المتبعة من المجموعــة إلثبات اإليرادات من بيع العقارات 
واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا يف القوائم المالية الموحدة.

مراجعــة االنخفــاض يف قيمة العقارات االســتثمارية والممتلكات والمعدات

تقــوم المجموعــة بتقييــم مــدى وجود مؤشــرات عىل االنخفاض يف قيمة عقاراتها االســتثمارية والممتلكات 
والمعدات بشــكل مستمر. 

لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيســي نظرا ألن تقييم مؤشــرات االنخفاض يف القيمة تشــمل افتراضات 
وتقديــرات جوهريــة. إن أي تبايــن يف التقديــرات أو االفتراضــات يمكن أن يكون لــه تأثيرا جوهريا عىل القوائم 

المالية الموحدة. 

وكجزء من هذا التقييم تقوم المجموعة بفحص ومراجعة مؤشــرات تشــمل عىل ســبيل المثال ال الحصر، 
صافــي التدفقــات النقديــة المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد والظروف الحالية للســوق ومؤشــرات أخرى 

أللداء. كمــا تعتبــر المجموعــة بعــض الموجــودات بما يف ذلك األرض المملوكة وموجــودات البنية التحتية 
كموجــودات عامــة للشــركة، وتقــوم بتجميــع صافي التدفقات النقدية المتوقعة مــن جميع الوحدات المولدة 

للنقــد المرتبطــة بهذه الموجودات العامــة ألغراض تقييم االنخفاض.

باإلضافــة إىل مــا ورد أعــاله، تقــوم المجموعة باســتخدام مثمنين خارجيين للقيام بتنفيــذ التقييمات لعقاراتها 
االســتثمارية لتحديد القيمة العادلة لهذه العقارات االســتثمارية.

يرجــى الرجــوع إىل اإليضــاح 4 حول القوائم المالية الموحدة بخصوص السياســة المحاســبية اللنخفاض 
يف قيمــة الموجــودات غيــر المتداولــة واإليضاحين 13 و 15 إللفصاحات المتعلقــة بالممتلكات والمعدات 

والعقارات االســتثمارية عىل التوالي.

مــن أجــل تقديــر تقييم اإلدارة اللنخفاض يف القيمــة، قمنا بإجراء ما يلي:

مناقشــة اإلدارة بخصوص إجراءات تحديد مؤشــرات االنخفاض يف القيمة ونتائج التقييم.   •

•  مراجعــة مــدى مالءمــة تحديــد اإلدارة لوحــدات توليد النقد والتدفقات النقديــة المتوقعة من وحدات توليد 
النقــد، عــىل أســاس العينة، وإشــراك أخصائيــي التقييم الداخلي لدينا لتقييم تقييــم إنخفاض القيمة من 

اإلدارة، بمــا يف ذلــك مراجعــة االفتراضــات التي تقوم عليها القيمة يف حســابات االســتخدام وإجراء المراجعة 
بأثر رجعي، عىل أســاس المعرفة باألعمال والصناعة وظروف الســوق الســائدة. قام أخصائيونا أيًضا 
بتقييــم مــا إذا كان النهــج واألســاليب المســتخدمة لغرض تقييم انخفاض القيمــة تتوافق مع المعايير 

المعمــول بهــا. تقييــم مــا إذا كانت بيانات المصدر المســتخدمة دقيقة ومعقولــة رياضيا من خالل مقارنة 
بيانــات المصــدر المســتخدمة يف التقييم بتقارير اإلدارة.

•  تقييــم مؤهــالت وخبــرات المثمنيــن من طرف ثالث ممن شــاركوا يف تقييم العقارات االســتثمارية لتحديد ما 
اذا كانت هناك أي مســائل اثرت عىل موضوعيتها و

•  تقييــم مــدى مالءمة السياســات المحاســبية المتبعة من المجموعــة المتعلقة باالنخفاض يف قيمة 
الموجــودات طويلــة األجــل واإلفصاحات ذات العالقــة يف القوائم المالية الموحدة.
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المعلومات األخرى
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة يف التقرير السنوي، ولكن ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا لنا بعد 

تاريخ هذا التقرير.

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل 
جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. 

عند قراءتنا للتقرير السنوي، إذا َخلَُصنا إىل وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين بإبالغ المكلفين بالحوكمة عن األمر.

مســؤوليات اإلدارة والمكلفــني باحلوكمة عــن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة يف المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين، واألحكام المعمول بها يف نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من 
تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة عىل االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام 
مبدأ االستمرارية كأساس يف المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن مجلس اإلدارة هم المسؤولون عن اإلشراف عىل عملية التقرير المالي يف المجموعة.

مســؤوليات مراجع احلســابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا يف الحصــول عــىل تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ســواء بســبب غــش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينــا. إن التأكيد المعقول هو 

مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــاً عــىل أن المراجعــة التــي تــم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية ستكشــف دائماً عــن أي تحريف جوهري عندما يكون 
موجــوداً. ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وتَُعــد جوهريــة إذا كان يمكن بشــكل معقول توقع أنها ســتؤثر بمفردهــا أو يف مجموعها عىل القرارات االقتصادية التي يتخذها المســتخدمون بناًء عىل هذه 

القوائــم المالية الموحدة.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة يف المملكة العربية الســعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ عىل نزعة الشــك المهني خــالل المراجعة. وعلينا أيضاً:

•  تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة يف القوائــم الماليــة الموحــدة وتقديرها ســواء بســبب غــش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة اســتجابة لتلك المخاطر، والحصول عىل أدلة مراجعة كافية ومناســبة 
لتوفيــر أســاس إلبــداء رأينــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج عــن غش أعىل من الخطر الناتج عــن خطأ، ألن الغش قد ينطوي عىل تواطؤ أو تزوير أو حــذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 

إجــراءات الرقابة الداخلية.

الحصــول عــىل فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناســبة للظروف، وليــس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابــة الداخلية بالمجموعة.  •

تقييم مدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.  •

تقرير مراجع احلســابات المســتقل تابع
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•  اســتنتاج مدى مناســبة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية كأســاس يف المحاســبة، واســتنادا إىل أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير 
شــكا كبيــرا بشــأن قــدرة المجموعــة عــىل االســتمرار وفقــا لمبــدأ االســتمرارية. وإذا تبيــن لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعيــن علينا أن نلفت االنتباه يف تقريرنــا إىل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة يف القوائم 

الماليــة الموحــدة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا يتعيــن علينــا تعديل رأينا. وتســتند اســتنتاجاتنا إىل أدلة المراجعــة التي تم الحصول عليها حتى تاريــخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 
المســتقبلية قد تؤدي إىل توقف الشــركة عن االســتمرار وفقاً لمبدأ االســتمرارية. 

•  تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا يف ذلــك اإلفصاحــات، وما إذا كانــت القوائم المالية الموحــدة تعبر عن المعامالت واألحــداث ذات العالقة بطريقة تحقــق عرضاً بصورة عادلة.

•  الحصول عىل أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية 
المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا يف المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة 
إعمار المدينة االقتصادية والشركات التابعة لها )"المجموعة"(.

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر عىل استقاللنا، وإجراءات 
الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك.

ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التي كانت لها األهمية البالغــة عند مراجعة القوائم المالية الموحــدة للفترة الحالية، وبناًء عىل ذلك تَُعد األمور الرئيســة للمراجعة. ونوضح هذه 
األمــور يف تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر، أو عندمــا نــرى، يف ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه يف تقريرنا ألن التبعات الســلبية للقيــام بذلك من المتوقع بدرجة 

معقولــة أن تفــوق فوائــد المصلحة العامــة المترتبة عىل هذا اإلبالغ.

عــن/ يك يب ام يج الفوزان ورشكاه
 محاســبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشــن
ترخيص رقم 382

جدة يف 1 شــعبان 1441هـ

الموافــق 25 مارس 2020م
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اإليضاح
2019

ألف ريال سعودي
2018

ألف ريال سعودي

6986,8881,008,234اإليرادات
)669,827()684,468(7تكلفة إيرادات 
302,420338,407إجمايل الربح

المرصوفات
)81,742()79,491(8البيع والتسويق
)263,584()290,652(9عمومية وإدارية

)49,835()59,881(13، 15، 19خســارة االنخفاض يف القيمة
)186,514()199,521(13)أ(، 14-1استهالك

)12,443()10,479(16إطفاء
)255,711()337,604(اخلســارة من العمليات الرئيسية

اإليــرادات / )المرصوفات( األخرى
7917,737دخل وديعة مرابحة

)59,653()236,993(10أعباء تمويلية
177,98326,130)أ(الحصة يف نتائج شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

11102,015209,909إيرادات أخرى، بالصافي
)71,588()463,808(خســارة السنة قبل الزكاة 

)66,000()45,000(29الزكاة 
)137,588()508,808(صايف خسارة السنة

)اخلســارة( / الدخل الشامل اآلخر 
بنود ســيتم إعادة تصنيفها إىل قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة يف الفرتات االلحقة:

7,744)18,621(17)أ(الحصة يف )الخســارة( / الدخل الشــامل اآلخر من شــركة مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
بنــود لــن يتــم إعــادة تصنيفها إىل قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة يف الفرتات االلحقة:

274,810183إعــادة قياس الربح مــن خطط المنافع المحددة
)13,811(7,927

)129,661()522,619(إجمايل اخلســارة الشاملة للسنة

صايف خســارة السنة العائدة إىل: 
)135,085()508,808( مســاهمو الشركة األم 
)2,503(– حصص غير مســيطرة 

)508,808()137,588(
إجمايل اخلســارة الشــاملة للسنة العائدة إىل: 

)127,158()522,619( مســاهمو الشركة األم 
)2,503(– حصص غير مســيطرة 

)522,619()129,661(
خسارة السهم

)0.16()0.60(12خســارة الســهم األساســية والمخفضة العادية العائدة إىل حملة األســهم يف الشــركة األم )بالريال الســعودي للسهم(

قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة والدخل الشــامل اآلخر

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إىل 39 جــزءاً ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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اإليضاح
2019

ألف ريال سعودي
2018

ألف ريال سعودي

الموجودات
الموجــودات غري المتداولة

135,930,6305,517,751ممتلكات ومعدات
–14113,332موجودات حق استخدام

154,994,1775,132,148عقارات استثمارية
19714,912209,123)د(إيــرادات لم يصدر بها فواتير

181,054,3801,603,109عقارات التطوير
1612,51618,616موجودات غير ملموســة

172,411,9272,422,565اســتثمار يف شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
22115,382104,497الذمــم المدينــة للموظفيــن – برنامج تملك منزل

15,347,25615,007,809إجمــايل الموجودات غري المتداولة
المتداولة الموجودات 

227,2136,278الجــزء المتــداول مــن ذمم موظفين مدينــة - برنامج تملك منزل
19362,141502,344)د(إيــرادات لم يصدر بها فواتير

18790,126411,098عقارات التطوير
19656,661761,538الذمــم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى

50,000–20ودائــع مرابحة ألجل لدى البنوك
21404,393602,632نقــد وما يف حكمه

2,220,5342,333,890إجمــايل الموجودات المتداولة
17,567,79017,341,699إجمايل الموجودات

حقــوق الملكية والمطلوبات
الملكية حقوق 

238,500,0008,500,000رأس المال
2411,53611,536احتياطي نظامي
)634,077()1,157,305(خسائر متراكمة

7,354,2317,877,459إجمــايل حقوق الملكية

قائمــة المركز المايل الموحد

كما يف 31 ديســمبر 2019م

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إىل 39 جــزءاً ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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اإليضاح
2019

ألف ريال سعودي
2018

ألف ريال سعودي

المطلوبــات غري المتداولة
256,556,2507,051,250قروض طويلة األجل

–1480,625مطلوبــات عقود إيجار
2763,86864,220مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين

98,24469,493عنصــر تمويل غير مكتســب مــن ذمم مدينة طويلة األجل
2230,73726,871إيــرادات فائــدة غير مكتســبة - برنامج تملك منزل

6,829,7247,211,834إجمــايل المطلوبات غري المتداولة

المتداولة المطلوبات 
281,305,1081,088,063ذمم دائنة ومســتحقات

المستحقة 29121,816156,843الزكاة 
251,557,500857,500الجــزء المتــداول من قروض طويلة األجل

26366,398150,000قروض قصيرة األجل
–1433,013مطلوبــات عقود إيجار

3,383,8352,252,406إجمــايل المطلوبات المتداولة

10,213,5599,464,240إجمايل المطلوبات

17,567,79017,341,699إجمايل حقــوق الملكية والمطلوبات

قائمــة المركز المايل الموحد تابع

كما يف 31 ديســمبر 2019م

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إىل 39 جــزءاً ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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العائد إىل مســاهمي الشركة األم

حصص غير 
مسيطرة

ألف ريال سعودي

إجمالي
الملكية حقوق 

ألف ريال سعودي
رأس المال

ألف ريال سعودي
احتياطي نظامي

ألف ريال سعودي
خسائر متراكمة

ألف ريال سعودي

تأثير تخفيض نســبة
حصــة الملكية يف

شركة تابعة
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

7,877,459–7,877,459–)634,077(8,500,00011,536الرصيــد كمــا يف 1 يناير 2019م
 التأثيــر عــىل التطبيق األولــي للمعيار الدولي للتقارير 

)609(–)609(–)609(––الماليــة 16 )إيضاح 5(
7,876,850–7,876,850–)634,686(8,500,00011,536الرصيــد المعــدل كما يف 1 يناير 2019م

)508,808(–)508,808(–)508,808(––صافي خســارة السنة
)13,811(–)13,811(–)13,811(––خســارة شاملة أخرى للسنة

)522,619(–)522,619(–)522,619(––إجمالي الخســارة الشاملة للسنة

7,354,231–7,354,231–)1,157,305(8,500,00011,536الرصيد كما يف 31 ديســمرب 2019م

8,007,120)2,069(8,009,189)86()502,261(8,500,00011,536الرصيــد كمــا يف 1 يناير 2018م
)137,588()2,503()135,085(–)135,085(––صافي خســارة السنة

7,927–7,927–7,927––الدخل الشــامل اآلخر للسنة
)129,661()2,503()127,158(–)127,158(––إجمالي الخســارة الشاملة للسنة

–4,572)4,572(86)4,658(––اكتســاب حقوق غير مســيطرة )إيضاح 4(
7,877,459–7,877,459–)634,077(8,500,00011,536الرصيد كما يف 31 ديســمبر 2018م

قائمــة التغريات يف حقــوق الملكية الموحدة

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إىل 39 جــزًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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اإليضاح
2019

ألف ريال سعودي
2018

ألف ريال سعودي

التشغيلية األنشطة 
)71,588()463,808(خســارة السنة قبل الزكاة

تعديالت لمطابقة خســارة الســنة قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
13349,945292,991، 14، 15 استهالك

1359,88149,835، 15، 19 خســارة االنخفاض يف القيمة
1610,47912,443 إطفاء

10236,99359,653 أعباء تمويلية
)26,130()7,983(17 الحصة يف نتائج شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)7,737()791( دخل وديعة مرابحة
)1,444()2,622( عكس إيرادات فائدة غير مكتســبة 

)84,114()30,826(11 ربح من بيع عقارات اســتثمارية
–)140( ربع مــن بيع ممتلكات ومعدات

6,97910,335 مصــروف منافع الموظفيــن - برنامج تملك منزل
)1,329(–18 مخصــص تطوير العقارات 

2717,23415,113 مخصــص مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين 
175,341248,028

تعديــالت رأس المال العامل
)32,857()18,799( الذمــم المدينــة للموظفيــن – برنامج تملك منزل

)287,812()365,586( إيــرادات غير مفوترة – بالصافي
)201,826(191,079 تطوير العقارات

39,73713,530 الذمــم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى
24,059– ذمــم مدينة طويلة األجل أخرى

)14,154(154,700 ذمم دائنة ومســتحقات
)251,032(176,472صــايف النقد الناتج / )المســتخدم( يف العمليات

)289,066()318,979(أعبــاء تمويلية مدفوعة
–)5,265(أعبــاء تمويلية مدفوعــة لمطلوبات عقود االيجار

)62,243()80,027(29الزكاة المدفوعة
)3,468()12,776(27مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين مدفوعة

)605,809()240,575(صايف النقد المســتخدم يف األنشــطة التشغيلية

قائمــة التدفقات النقدية الموحدة

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م
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اإليضاح
2019

ألف ريال سعودي
2018

ألف ريال سعودي

األنشطة االستثمارية
)13,758,746()8,860,894(اســتثمار يف وديعة مرابحة ألجل لدى البنوك

8,910,89414,232,856حجــز إيداع مرابحة ألجل
1,9247,929متحصــالت من ودائع مرابحة ألجل

)392,516()378,910(إضافــات إىل ممتلكات ومعدات
)159,434()106,557(15إضافات للعقارات االســتثمارية

–46,506متحصالت من بيع عقارات اســتثمارية
–140متحصــالت من اســتبعاد ممتلكات ومعدات

)15,861()4,379(16إضافات إىل موجودات غير ملموســة
)85,772()391,276(صايف النقد المســتخدم يف األنشــطة االستثمارية 

التمويلية األنشطة 
1,666,398650,000المتحصــل من القروض 

)591,250()1,245,000(مدفوعات قروض
35,2397,653الحركة يف إيرادات فوائد غير مكتســبة

–)509(مدفوعــات مطلوبــات عقود االيجار قصيرة االجل
–)22,516(مدفوعــات مطلوبات عقود إيجار

433,61266,403صــايف النقد الناتج من األنشــطة التمويلية
)625,178()198,239(النقــص يف النقــد وما يف حكمه

21602,6321,227,810النقد وما يف حكمه يف بداية الســنة
21404,393602,632النقد وما يف حكمه يف نهاية الســنة

قائمــة التدفقــات النقدية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إىل 39 جــزًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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1. معلومات عن الرشكة
شــركة إعمار المدينة االقتصادية )"الشــركة" أو "الشــركة األم"( هي شــركة مســاهمة ســعودية تم تأسيســها وتعمل يف المملكة العربية الســعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2533 بتاريخ 3 رمضان 1427هـ 

الموافق 21 ســبتمبر 2006م. حصلت الشــركة عىل الســجل التجاري األولي رقم 4030164269 بتاريخ 8 رمضان 1427هـ )الموافق 26 ســبتمبر 2006م(. تم نقل المقر الرئيســي المســجل للشــركة إىل رابغ بســجل 
تجــاري معــدل بالرقــم 4602005884 تاريخ 6 ربيع أول 1436هـ الموافق 28 ديســمبر 2014م.

تــزاول الشــركة األم أعمالهــا يف مجــال التطويــر العقــاري يف المناطــق االقتصاديــة وغيرهــا، كمــا تقوم بأنشــطة تطوير أخرى بما يف ذلك البنى التحتية وترويج وتســويق وبيع األراضي داخل مناطــق التطوير ونقل ملكية/ 
إيجار األراضي وتطوير المباني والوحدات الســكنية وبناء منشــآت بالنيابة عن اآلخرين. يتمثل النشــاط الرئيســي للشــركة يف تطوير مدينة الملك عبدالله االقتصادية.

تشــمل هــذه القوائــم الماليــة الموحدة النتائج والموجــودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المســجلة التالية:

رقم الســجل التجاريالفرع

4030164269جدة
1010937549الرياض

4602006934رابغ

كما يف تاريخ التقرير المالي، لدى الشــركة اســتثمارات يف شــركات تابعة مذكورة يف اإليضاح 4 )ويشــار إليها فيما بعد مجتمعة بـ "المجموعة"(.

2. أسس اإلعداد
2-1 المعايري المحاســبية المطبقة

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقرير المالي المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين. 

2-2 أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة عىل أســاس التكلفة التاريخية، ما لم يذكر خالف ذلك، باســتخدام مبدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهوم االســتمرارية.

تــم إعــادة تبويــب بعض أرقام المقارنة لتتماشــى مع طريقــة عرض الفترة الحالية.

كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة مــن خالل تعميمها بتاريخ 16 أكتوبــر 2016م، تحتاج المجموعة إىل تطبيق نمــوذج التكلفة لقياس الممتلكات والمعدات واالســتثمارات العقارية واألصول غير 
الملموســة عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية لمدة ثالث ســنوات تبدأ من تاريخ اعتماد المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية.

يف 31 ديســمبر 2019م، قامت هيئة الســوق المالية بفحص مدى مالءمة االســتمرار يف اســتخدام نموذج التكلفة أو الســماح باســتخدام نموذج القيمة العادلة أو خيار إعادة التقييم واتخذت القرارات التالية:

-  إلزام الشــركات المدرجة باالســتمرار يف اســتخدام نموذج التكلفة لقياس الملكية )معيار المحاســبة الدولي 16( والعقار االســتثماري )معيار المحاســبة الدولي 40( يف البيانات المالية المعدة للفترات المالية 
خالل الســنوات المالية، والتي تبدأ قبل الســنة التقويمية 2022م.

-  الســماح للشــركات المدرجة بخيار السياســة الســتخدام نموذج القيمة العادلة اللســتثمارات العقارية بعد القياس األولي أو اختيار السياســة الســتخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات )معيار المحاســبة الدولي 
16( بعــد االعتــراف المبدئــي يف البيانــات الماليــة المعــدة للفترات المالية خالل الســنة المالية. ســنوات تبدأ خالل الســنة التقويمية 2022م أو بعد ذلك.

إيضاحات حــول القوائم المالية الموحدة

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م
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2-3 عملة النشــاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال الســعودي والذي يمثل أيضا عملة النشــاط للشــركة األم. بالنســبة لكل منشــأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الرئيســية ويتم قياس بنود كل منشــأة يف 

قوائمها المالية باســتخدام عملة النشــاط المحددة. تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف ريال ســعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

3. األحــكام والتقديرات واالفراضات المحاســبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن اإلدارة عمــل أحــكام وتقديــرات وافتراضات تؤثر عىل مبالغ اإليــرادات والمصروفات والموجــودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عــن المطلوبات 

المحتملــة كمــا يف تاريــخ التقريــر المالــي. إال أن عــدم التأكــد بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يؤدي إىل نتائــج قد تتطلب تعديــال جوهريا عىل القيمــة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ســتتأثر يف 
الفترات المســتقبلية.

تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات إىل الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنها معقولة يف ظل الظروف الموجودة وتســتخدم للحكم عىل القيــم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعــب الحصول عليها من 
مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية بشــكل متواصل. يتم تســجيل مراجعة التقديرات المحاســبية يف الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو يف فترة المراجعة والفترات المســتقبلية 

إذا كانــت التقديــرات المتغيــرة تؤثر عىل الفترات الحالية والمســتقبلية.

فيمــا يلــي األحــكام والتقديــرات واالفتراضات المحاســبية الهامــة التي لها تأثير جوهري عىل القوائم الماليــة الموحدة للمجموعة:

األحكام
استيفاء الزتامات األداء

يجــب عــىل المجموعــة تقييــم كل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــالء لتحديــد ما إذا تم اســتيفاء التزامات األداء عىل مدى الوقت أو يف وقــت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلثبــات اإليرادات. قامت المجموعة 
بتقييــم ذلــك بنــاًء عــىل اتفاقيــات البيــع التــي أبرمتهــا مــع العمــالء وأحكام األنظمة والقوانيــن ذات الصلة، وفي حال العقود التي يتــم توقيعها لتقديم موجودات عقارية للعمالء، ال تقــوم المجموعة بإيجاد أصل ذي 

اســتخدام بديــل للمجموعــة وعــادًة يكــون لهــا حــق نافــذ المفعــول لســداد التزام أداء تم اكتماله حتى تاريخه. واســتنادا إىل ذلك، تقــوم المجموعة بإثبات اإليرادات عىل مدى زمني. عندما ال يكــون الحال كذلك، يتم إثبات 
اإليرادات وقت محدد.

تعتبر المجموعة أن اســتخدام طريقة المدخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات اســتنادا إىل جهود المجموعة الســتيفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع إلليرادات المكتســبة فعال. وفي ســياق تطبيق طريقة المدخالت 
تقــوم المجموعــة بتقديــر تكاليــف إكمال المشــاريع من أجل تحديد مبلغ اإليــرادات التي يجب إثباتها.

تحديد أســعار المعامالت
يجــب عــىل المجموعــة تحديــد أســعار المعامــالت فيمــا يتعلــق بــكل عقــد مــن عقودها مع العمالء. وعند عمل مثــل هذا الحكم، تقوم المجموعة بتقييــم تأثير أي مقابل متغير يف العقــد نتيجة للخصومات أو الغرامات، 

ووجــود أي عنصــر تمويلــي جوهــري يف العقــد وأي مقابل غير نقدي يف العقد.

عنــد تحديــد أثــر المقابــل المتغيــر، تســتخدم المجموعــة طريقــة "المبلــغ األكثــر ترجيحـًـا" يف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -15 اإليرادات مــن العقود مع العمالء حيث يتم تحديد ســعر المعاملة بالرجوع إىل 
المبلــغ األكثــر ترجيحـًـا يف مجموعة من مبالــغ المقابل المحتملة.

خيــارات التمديد لعقود اإليجار
لدى المجموعة الخيار بموجب بعض عقود اإليجار الســتئجار األصول لفترات إضافية تتراوح بين ســنة وخمس ســنوات. تطبق المجموعة الحكم يف تقييم ما إذا كان من المؤكد بشــكل معقول ممارســة خيار 

التجديــد. أي أنهــا تنظــر يف جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي تخلــق حافــزًا اقتصاديـًـا لهــا لممارســة التجديد. بعد تاريخ البدء، تقــوم المجموعة بإعادة تقييم مدة اإليجار إذا كان هناك حــدث هام أو تغير يف الظروف التي 
تقع تحت ســيطرتها وتؤثر عىل قدرتها عىل ممارســة )أو عدم ممارســة( خيار التجديد )عىل ســبيل المثال، تغيير يف اســتراتيجية األعمال(.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

3. األحــكام والتقديرات واالفراضات المحاســبية الهامة تابع
األحكام تابع

الزتامــات عقــود التأجري التشــغييل - المجموعة كمؤجر
تدخــل المجموعــة يف عقــود إيجــار عقــارات تجاريــة وتجزئــة يف محفظتهــا العقاريــة االســتثمارية. حددت المجموعة، بناًء عىل تقييم لشــروط وأحكام الترتيبات، أنهــا تحتفظ بجميع المخاطر والمكافــآت الهامة لملكية 

هذه العقارات، وبالتالي، فإنها تحتســب العقود كعقود إيجار تشــغيلية.

توحيد الرشكة التابـــعة
قامــت المجموعــة بتقييــم جميــع الشــركات المســتثمر فيهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تمارس ســيطرة عليها وفقــا للمعيار الدولي للتقرير المالي 10 "القوائــم المالية الموحدة". قامت المجموعــة بتقييم، من بين أمور أخرى، 

الحصة التي تمتلكها والترتيبات التعاقدية المطبقة وقدرتها وحدود مشــاركتها يف األنشــطة ذات الصلة يف الشــركات المســتثمر فيها لتحديد ما إذا كانت تمارس ســيطرة عليها أم ال.

التقديرات واالفراضات
خطــط المنافع المحددة

يتــم تحديــد تكلفــة برامــج المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة الللتزام باســتخدام تقييمات اكتواريــة. يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد مــن االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عــن التطورات الفعلية يف 
المســتقبل. وهــذا يتضمــن تحديــد معــدالت الخصــم وزيــادة الرواتــب يف المســتقبل ومعدل الوفيات ومعدل تســريح الموظفين من الخدمة. ونتيجــة التعقيدات الخاصة بعملية التقييــم وطبيعته طويلة األجل، 

فــإن التــزام المنافــع المحــددة يمتــاز بحساســية عاليــة تجــاه التغيــرات يف هــذه االفتراضــات. يتم فحص جميع االفتراضات يف تاريــخ كل تقرير مالي. إن معايير القياس األكثر حساســية هي معدل الخصم والزيادة 
المســتقبلية للرواتب. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة عىل العائد الســوقي عىل ســندات الشــركات العالية الجودة. تعتمد زيادات الرواتب المســتقبلية عىل معدالت التضخم المســتقبلية واألقدمية 
والترقية والعرض والطلب يف ســوق التوظيف. يســتند معدل الوفيات إىل جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغير اســتقراءات جداول الوفيات عىل فترات اســتجابًة للتغيرات الســكانية. توجد 

تفاصيــل أكثــر حول التزامــات منافع الموظفين يف اإليضاح 27.

مخصص خســائر االئتمــان المتوقعة للذمم المدينة
تســتخدم المجموعة مخصص لحســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة للحســابات المدينة. تســتند المخصصات مبدئًيا عىل معدالت المجموعة الملحوظة تاريخياً. تقوم المجموعة بتعديل الخبرة الســابقة لخســارة 

االئتمــان مــع معلومــات تطلعيــة يف كل تاريــخ تقريــر. إن تقييــم االرتبــاط بيــن معدالت التخلف عن الســداد الملحوظة تاريخياً، والظروف االقتصاديــة المتوقعة، والخطط االئتمانيــة المتوقعة هي تقديرات مهمة. 
كميــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة حساســة للتغيــرات يف الظــروف والظــروف االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون تجربة المجموعة الســابقة لخســارة االئتمــان وتوقعاتها للظروف االقتصادية ممثلــة للتقصير الفعلي 

للعمــالء يف المســتقبل. تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات حول الخســائر االئتمانية المتوقعة عىل الذمــم المدينة للمجموعة يف إيضاح 19.

األعمــار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االســتثمارية
تحــدد المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للعقــارات والمعدات والعقارات االســتثمارية لحســاب االســتهالك. ويتم تحديد هــذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االســتخدام المتوقع أللصل أو التلف. تقوم اإلدارة 

بمراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة وطريقــة احتســاب االســتهالك واإلطفــاء بشــكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االســتهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافــع االقتصادية من هذه الموجودات.

تكلفة إنجاز المشــاريع
تقــوم المجموعــة بتقديــر تكلفــة إكمــال المشــاريع لتحديــد التكلفــة العائــدة عــىل اإليرادات التي يتــم إثباتها. وتتضمن هذه التقديرات، من بين بنود أخرى، تكلفة اإلنشــاء، وأوامر التغييــر، وتكلفة الوفاء بااللتزامات 

التعاقديــة األخــرى إىل العمــالء. ويتــم فحــص هــذه التقديــرات عــىل مدد منتظمة. أي تغييــرات الحقة يف التكلفة المقدرة إللنجاز قد تؤثر عــىل نتائج الفترات االلحقة.

72



االنخفــاض يف قيمــة الموجودات غري المالية
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــرات اللنخفــاض يف قيمــة جميــع الموجــودات غيــر الماليــة يف تاريخ كل تقرير مالي. يتــم اختبار الموجودات غير المالية لتحديــد االنخفاض يف القيمة يف حال وجود 

مؤشــرات عىل عدم إمكانية اســترداد القيم الدفترية. عندما يتم احتســاب قيمة االســتخدام، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم 
المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. تظهر العقارات التطويريــة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلــة للتحقق المقدرة، أيهما أقل.

اإليجــارات - تقديــر معدل االقرتاض اإلضايف
يتم خصم مدفوعات اإليجار باســتخدام ســعر الفائدة الضمني يف عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا الســعر بســهولة، وهو بشــكل عام هو الحال بالنســبة لعقود اإليجار يف المجموعة، يتم اســتخدام 

معدل االقتراض اإلضافي للمســتأجر، وهو الســعر الذي يجب عىل المســتأجر دفعه القتراض األموال االلزمة للحصول عىل أصل بقيمة مماثلة إىل حق االســتخدام يف بيئة اقتصادية مماثلة بشــروط وأحكام مماثلة. 
وبالتالــي فــإن معــدل االقتــراض اإلضافــي يعكــس مــا "يتعيــن عــىل المجموعــة دفعه"، األمر الــذي يتطلب التقدير عندما ال تتوفر أســعار ملحوظة أو عندما تحتاج إىل تعديل لتعكس أحكام وشــروط عقد اإليجار.

االستمرارية
كمــا يف 31 ديســمبر 2019م، تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للمجموعــة الموجــودات الحاليــة بمبلــغ 1.163 مليــون ريال ســعودي، ويعزى ذلك يف المقام األول إىل القرض طويل األجل - الجزء المتداول، والذي يســتحق 

يف األشــهر االثني عشــر المقبلة. لدى المجموعة تســهيالت إضافية معتمدة )راجع اإليضاح 25( وهي يف الوقت الحالي بصدد ســحب المبالغ المطلوبة المناســبة يف النصف األول من ســنة 2020م. 

عــالوة عــىل ذلــك، فــإن المناقشــات بشــأن إعــادة جدولــة القــروض وخطط الســداد جاريــة بالفعل مع البنوك المعنية. عالوة عىل ذلك، بعــد نهاية العام، قامت وزارة المالية بإعادة جدولة الدفعة األوىل المســتحقة يف 
يونيو 2020م إىل يناير 2021م. وبالتالي، فإن المبلغ األساســي قابل للســداد اآلن عىل ســبعة أقســاط ســنوية، تبدأ من يناير 2021م، مع عمولة مســتحقة الدفع عىل أســاس ســنوي.

قام مجلس اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة عىل االســتمرار كمنشــأة مســتمرة بناًء عىل خطط التشــغيل وتوقعات التدفق النقدي وليســوا لديهم أي مظاهر عدم تأكد جوهرية قد تلقي بالشــك بأن لديها الموارد االلزمة 
اللســتمرار يف العمل والوفاء بالتزاماتها عند وحال اســتحقاقها يف ســياق األعمال االعتيادية يف المســتقبل المنظور. ولذلك، فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة عىل أســاس االســتمرارية.

4. السياســات المحاسبية الهامة
السياســات المحاســبية الهامة المطبقة من قبل الشــركة يف إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه. تم تطبيق هذه السياســات بشــكل ثابت عىل جميع الفترات المعروضة، باســتثناء تطبيق المعايير الجديدة 

الســارية اعتبارًا من 1 يناير 2019م )راجع اإليضاح 5(.

أسس التوحيد
تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة للشــركة وشــركتها التابعة كما يف 31 ديســمبر 2019م. تتحقق الســيطرة عندمــا تكون المجموعة معرضة، أو لديها حق يف الحصــول عىل عوائد متغيرة من 

مشــاركتها مع الشــركة المســتثمر فيها ولديها القدرة عىل التأثير عىل تلك العوائد من خالل تحكمها يف الشــركة المســتثمر فيها. وعىل وجه التحديد، تســيطر المجموعة عىل الشــركة المســتثمر فيها، فقط إذا كان 
لدى المجموعة:

الســيطرة عىل الشــركة المســتثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية عىل توجيه األنشــطة ذات الصلة للشــركة المســتثمر فيها(؛  •

األحقية، أو حقوق الحصول عىل عوائد متغيرة من مشــاركتها يف الشــركة المســتثمر فيها؛ و  •

القدرة عىل اســتخدام ســلطتها عىل الشــركة المســتثمر فيها للتأثير عىل عوائدها.  •

شــركة إعمار المدينة االقتصادية / التقرير الســنوي 2019  73



إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
أسس التوحيد تابع

وعمومــا، هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت تــؤدي إىل الســيطرة. لدعــم هذا االفتراض وعندما يكــون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف الشــركة المســتثمر فيها، تأخذ 
المجموعــة يف االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة يف تقييم ما إذا كان لها ســلطة عىل الشــركة المســتثمر فيها، بما يف ذلك:

الترتيــب )الترتيبــات( التعاقديــة مع أصحاب حق التصويت األخرين يف الشــركة المســتثمر فيها؛  •

الحقوق الناشــئة عــن الترتيبات التعاقدية األخرى؛  •

حقــوق تصويت المجموعة وحقــوق التصويت المحتملة.  •

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تســيطر عىل شــركة مســتثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشــير إىل وجود تغيرات عىل واحد أو أكثر من عناصر الســيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشــركة التابعة 
عندما تتحقق للمجموعة الســيطرة عىل الشــركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة الســيطرة عىل الشــركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشــركة التابعة التي تم 

اقتناؤها أو التصرف فيه خالل الســنة يف القوائم المالية الموحدة من تاريخ ســيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف ســيطرة المجموعة عىل الشــركة التابعة. 

يعود الربح أو الخســارة وكل مكون من مكونات الدخل الشــامل اآلخر إىل حاملي حقوق الملكية الشــركة األم للمجموعة وإىل الحصص غير المســيطرة، حتى لو نتج عن ذلك إىل وجود عجز يف رصيد الحصص غير 
المســيطرة. يتم اســتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

يتم اســتبعاد المكاســب غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشــركات المســتثمر فيها المحتســبة بحقوق الملكية مقابل االســتثمار إىل حد حصة المجموعة يف الشــركة المســتثمر فيها. يتم اســتبعاد الخســائر 
غيــر المحققــة بنفــس الطريقــة مثــل األربــاح غيــر المحققة، ولكن فقط إىل الحد الذي ال يوجد فيه دليــل عىل انخفاض القيمة.

ويتم احتســاب التغير يف حصة الملكية يف الشــركة تابعة، دون فقدان الســيطرة، كمعامالت حقوق ملكية. وفيما إذا فقدت المجموعة الســيطرة عىل شــركة تابعة، فإنها تقوم باســتبعاد الموجودات )بما فيها 
الشــهرة( والمطلوبات والحصة غير المســيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تســجيل أي ربح أو خســارة ناتجة عن فقدان الســيطرة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. ويتم 

إثبــات أي اســتثمار محتفظ بــه بالقيمة العادلة.

لدى الشــركة اســتثمارات يف الشــركات التابعة التالية تتعلق بالمشــاركة بالتطوير واالســتثمارات والتســويق والمبيعات/عقود اإليجار والعمليات وصيانة العقارات وتقديم خدمات تعليم عالي وتأســيس الشــركات:

سنة التأسيسبلد التأسيساالسم

 نســبة المساهمة يف رأس المال
)مباشــرة أو غير مباشرة(

20192018

100%100%2010المملكة العربية الســعوديةشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة )"إي ســي أي إتش شي"(
100%100%2011المملكة العربية الســعوديةشــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة )"أي زد دي ســي إل"(

100%100%2013المملكة العربية الســعوديةشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية )"أر إي أو إم"(
100%100%2013المملكة العربية الســعوديةالشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية )"أر إي إم"(

100%100%2013المملكة العربية الســعوديةشــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية )"أر إي دي"(
100%100%2015المملكة العربية الســعوديةشــركة إعمار المعارف المحدودة )"إي كي ســي"(

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة المالية باســتخدام نفس اإلطار المحاســبي للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت عىل البيانات المالية للشــركات التابعة لجعل سياســاتها 
المحاســبية تتماشــى مع السياســات المحاسبية للمجموعة.

عمال بالقرارات التي اتخذها مســاهمو الكيانات المذكورة أعاله خالل ســنة 2018م، اســتحوذت الشــركة عىل ما تبقى من حصص يف شــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة، وشــركة تطوير المناطق الصناعية 
المحدودة، وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية، والشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية، وشــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية. ال تزال اإلجراءات القانونية المتعلقة بنقل هذه األســهم 

قيد التنفيذ. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق بنقل هذه األســهم لشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة خالل العام، وبالنســبة لـــشركة تطوير عقارات المدن االقتصادية و الشــركة الرائدة 
إلدارة عقــارات المــدن االقتصاديــة و شــركة إدارة وتشــغيل عقــارات المــدن االقتصاديــة، فقــد تم االنتهاء منها بعد نهاية العام. بالنســبة لـــشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة، مــا زالت قيد التنفيذ.

راجــع اإليضــاح 17 للمعلومات المتعلقة بالشــركات المســتثمر فيهــا بطريقة حقوق الملكية.
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االســتثمار يف رشكات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )رشكات زميلة ومشــاريع مشــركة(
الشــركة الزميلة هي المنشــأة التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ولكنها ليســت ســيطرة عىل السياســات المالية والتشــغيلية. المشــروع المشــترك هو المنشــأة التي يكون للمجموعة ســيطرة مشــتركة عليها 
ويتم تأسيســها بموجب اتفاقية تعاقدية تســتدعي الموافقة باإلجماع عىل القرارات المالية والتشــغيلية االســتراتيجية. يتم المحاســبة عن اســتثمار المجموعة يف الشــركة الزميلة والمشــروع المشــترك باســتخدام 
طريقة حقوق الملكية. بموجب هذه الطريقة، يتم بدايًة إدراج االســتثمارات يف الشــركة الزميلة والمشــروع المشــترك بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية اللســتثمار لتســجيل التغيرات يف حصة المجموعة يف 

صافي موجودات الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك منذ تاريخ االســتحواذ. تعكس قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة يف نتائج عمليات الشــركة الزميلة والمشــروع 
المشــترك. ويتم عرض أي تغير يف الدخل الشــامل اآلخر للشــركات المســتثمر فيها كجزء من الدخل الشــامل اآلخر للمجموعة. إضافة لذلك، عندما يكون هناك تغيرا مدرجا مباشــرًة يف حقوق الملكية يف الشــركة 
الزميلة أو المشــروع المشــترك، فإن المجموعة تقوم عندئذ بتســجيل حصتها من أي تغيرات، حســب مقتضى الحال، يف قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة. يتم اســتبعاد األرباح والخســائر غير المحققة 

الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة وشــركة المحاصة يف حدود حصة المجموعة يف الشــركة الزميلة والمشــروع المشــترك. تعد القوائم المالية للشــركة الزميلة والمشــروع المشــترك يف نفس 
فترة التقريــر المالي للمجموعة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خســارة االنخفاض يف قيمة اســتثماراته يف شــركات زميلة أو مشــروعها المشــترك. تقوم الشــركة يف تاريخ كل تقرير مالي 
بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي عىل أن االســتثمار يف الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك قد انخفضت قيمته. يف هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتســاب مبلغ االنخفاض يف القيمة بالفرق بين 

القيمة القابلة اللســترداد للشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك يف الشــركة الزميلة وقيمته الدفترية ويدرج المبلغ يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

عند فقدان التأثير الجوهري عىل الشــركة الزميلة أو الســيطرة المشــتركة عىل المشــروع المشــترك، تقوم المجموعة بقياس أي اســتثمار متبقي وتســجيله بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية 
للمشــروع المشــترك عند فقدان الســيطرة المشــتركة والقيمة العادلة اللســتثمار المتبقي والمتحصالت من البيع يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

عندما تزيد حصة المجموعة من الخســائر عن حصتها يف الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة إىل الصفر، ويتم التوقف عن إثبات الخســائر اإلضافية باســتثناء الحد 
الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بســداد بدفعات بالنيابة عن الشــركة المســتثمر فيها.

التصنيــف المتداول مقابــل التصنيف غري المتداول
الموجودات

تبــوب المجموعــة الموجــودات والمطلوبــات يف قائمــة المركــز المالي الموحد كمتداولة وغير متداولــة. يعتبر األصل متداوال عندما:

يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو اســتهالكه يف دورة التشــغيل العادية؛  •

محتفظ به بشــكل رئيســي لغرض المتاجرة؛  •

يتوقع تحقيقه خالل اثني عشــر شــهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو  •

النقد وما يف حكمه، ما لم يكن ممنوعا من الصرف أو االســتخدام لتســوية التزام لمدة اثني عشــر شــهرا عىل األقل بعد تاريخ المركز المالي.  •

يتــم تصنيــف جميع الموجودات األخــرى كموجودات غير متداولة.

المطلوبات
تعتبــر المطلوبات متداولة عندما:

يتوقع تســويتها يف دورة التشــغيل العادية؛  •

محتفظ بها بشــكل رئيســي لغرض المتاجرة؛  •

من المقرر تســويته خالل اثني عشــر شــهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •

ال يوجد حق غير مشــروط لتأجيل تســوية االلتزام لمدة اثني عشــر شــهرا عىل األقل بعد فترة التقرير.  •

تقــوم المجموعــة بتبويــب جميع المطلوبات األخــرى كمطلوبات غير متداولة. 
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
إثبات اإليرادات

تُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو المســتحق القبض مع األخذ يف الحســبان شــروط الدفع المحددة. 

يتــم إثبــات اإليــرادات يف قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة إىل الحــد الذي يكون فيه من المحتمل أن تعــود بمنافع اقتصادية عىل المجموعة وعندما يكــون من الممكن قياس اإليرادات 
والتكاليف، إن وجدت، يمكن قياســها بشــكل موثوق.

اإليــرادات من العقود مــع العمالء من بيع العقارات
تثبــت المجموعــة إيــرادات العقــود مــع العمــالء بناء عــىل نموذج من خمس خطوات كما هو محدد يف المعيــار الدولي للتقرير المالي 15:

اخلطــوة 1. تحديــد العقــد )العقــود( مــع عميــل: العقــد هــو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤســس حقوقا وتعهدات وتضع المعاييــر التي يجب الوفاء بها.

اخلطــوة 2. تحديــد التزامــات األداء يف العقــد: التــزام األداء هــو وعــد يف العقد مع العميل بتحويل بضائــع أو تقديم خدمات إىل العميل.

اخلطــوة 3.  تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو مبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع المجموعة الحصول عليه نظير نقــل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إىل العميل، باســتثناء المبالــغ المحصلة بالنيابة عن 
أطراف ثالثة.

اخلطــوة 4.  تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء يف العقــد: يف العقــد الــذي يحتــوي عــىل أكثــر من التزام أداء، ســتقوم المجموعة بتوزيع ســعر المعاملة إىل كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقــدار المقابل الذي تتوقع 
المجموعــة الحصــول عليــه يف مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

اخلطــوة 5. إثبــات اإليراد متى )أو عندما( تفي المنشــأة بالتزام أداء. 

إذا تضمــن المقابــل الموعــود يف العقــد مبلًغــا متغيــرًا، يجــب عــىل المجموعــة تقدير مبلغ المقابل الــذي يحق للمجموعة مقابل نقل الســلع أو الخدمات الموعودة إىل العميل.

يمكــن أن يختلــف المقابــل الموعــود بــه إذا كان حــق المجموعــة يف المقابــل مرهونـًـا بوقــوع أو عدم حدوث حدث مســتقبلي. يمكن أن يختلف مبلغ المقابل بســبب الخصومات أو الخصومات أو المبالغ المســتردة أو 
االعتمــادات أو الحوافــز أو العقوبــات أو البنــود المماثلــة األخــرى. يتــم ذكــر التغيــر المتعلــق بالمقابــل الذي وعد به العميل، إن وجد، بشــكل صريح يف العقد. وفًقــا لذلك، تقوم المجموعة بتقدير مبلــغ المقابل المتغير 

باســتخدام المبلغ األكثر احتمااًل وفًقا لشــروط العقد.

فيمــا يتعلــق بالعقــود المبرمــة مــع العمــالء لبيــع الممتلــكات، باإلضافــة إىل نموذج الخطوات الخمس، فإن الشــركة تفي بالتزام أداء وتثبت اإليرادات بمرور الوقت، إذا تم اســتيفاء أحــد المعايير التالية:

حصــول العميــل يف ذات الوقــت عــىل المنافــع الناتجة عن أداء المجموعة واســتهالك تلك المنافع؛ و  .1

أداء المجموعة يؤدي إىل إيجاد أو تحســين موجودات تحت ســيطرة العميل وقت إيجاد أو تحســين األصل؛ أو  .2

أداء المجموعــة الللتــزام ال يُكـَـون موجــودات ذات اســتخدامات بديلــة للمجموعــة، كما يكــون للمجموعة الحق يف تحصيل المبلــغ أللداء المكتمل حتى تاريخه.  .3

بالنســبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشــروط أعاله، فإنه يتم إدراج اإليرادات يف الوقت الذي يتم فيه اســتيفاء التزام األداء.

عندمــا تقــوم المجموعــة باســتيفاء التــزام أداء مــن خــالل تقديــم البضائــع أو الخدمــات المتعهــد بتقديمهــا، فإن المجموعة بذلك تقــوم بإيجاد أصل بناًء عىل العقد نظير المقابل الــذي حصلت عليه جراء األداء. وإذا ما 
تجــاوز مبلــغ الثمــن المفوتــر للعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيــد من مطلوبات العقد.
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إيرادات إيجارية
يتم إثبات إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشــغيلي عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى فترة اإليجار. یتم إضافة التكاليف المباشــرة األولية المتحملة أو الحوافز يف التفاوض ويعتبر ترتيب عقد إيجار تشــغيلي 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن القیمــة الدفتریــة لعقد اإليجار ويتم إثباتها علی أســاس القســط الثابت علی مدى فترة اإلیجار.

إيرادات خدمات 
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن تقديــم الخدمــة عــىل مــدى فتــرة زمنيــة عندما يمكن تقدير نتائج الخدمة بشــكل موثوق اســتنادا عىل مرحلة إنجــاز الخدمة يف تاريخ التقرير المالي. وفي حال عــدم القدرة عىل قياس النتائج 

بطريقــة يُعتــد بهــا، فإنــه يتــم إدراج اإليرادات فقط يف حدود إمكانية اســترجاع المصروفات المتكبدة.

إيرادات ضيافة
تتكــون اإليــرادات مــن الفنــادق مــن إيــرادات الغــرف واألغذية والمشــروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة. ويتم إثبات اإليرادات بعد الخصومات عىل أســاس االســتحقاق عنــد تقديم تلك الخدمات.

إيرادات المدرسة
يتم إدراج إيرادات الرســوم الدراســية ورســوم التســجيل واألتعاب األخرى كدخل عىل أســاس االستحقاق. 

إيــرادات ودائع مرابحة ألجل
يتــم إدراج اإليــرادات مــن ودائــع المرابحة ألجل لدى البنوك عىل أســاس العائد الفعال.

تكلفة إيرادات
تتضمــن تكاليــف اإليــرادات تكلفــة األراضــي وتكاليــف التطويــر وتكاليــف الخدمات األخرى المتعلقة بها. تســتند تكلفة اإليرادات إىل نســبة التكلفــة المتكبدة إىل التاريخ المتعلق بالوحــدات التي بيعت إىل مجموع 

التكاليــف التقديريــة لــكل مشــروع. تكلفــة إيرادات أعمال الضيافة والخدمات واإليرادات اإليجارية تُحتســب عىل أســاس التكلفــة الفعلية لتقديم الخدمات.

المروفات
تشــمل مصروفات البيع والتســويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة والتي ال تمثل بشــكل محدد جزًء من تكلفة اإليرادات. مصروفات البيع والتســويق تمثل المصروفات 

الناتجــة عــن أعمــال المجموعــة يف إدارات المبيعــات والتســويق. يتــم تصنيــف جميع المصروفات باســتثناء األعباء المالية، االســتهالك، اإلطفاء وخســائر االنخفاض يف القيمة كمصروفــات عمومية وإدارية. يتم تكوين 
مخصصات المصروفات المشــتركة ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بيع وتســويق ومصروفات عمومية وإدارية عىل أســاس ثابت عند اللزوم.

الزكاة
تحتســب الزكاة وفقا أللنظمة المالية المعمول بها يف المملكة العربية الســعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة للشــركة والزكاة التي تتعلق بملكية المجموعة يف الشــركات التابعة يف المملكة العربية الســعودية عىل 

قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. يتم احتســاب أي مبالغ إضافية، إن وجدت، والتي قد تصبح مســتحقة، عند االنتهاء من الربط يف نفس الســنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

رضيبة استقطاع
تســتقطع المجموعــة ضرائــب عــىل بعــض المعامــالت مــع جهــات غيــر مقيمة يف المملكة العربية الســعودية كما هــو مطلوب وفقا أللنظمة الضريبية المعمول بها يف المملكة العربية الســعودية. يتم تســجيل ضريبة 

االســتقطاع المتعلقة بالمدفوعــات األجنبية كمطلوبات.

رضيبــة القيمة المضافة
تخضــع المجموعــة لضريبــة القيمــة المضافــة )"ضريبــة القيمــة المضافــة"( أللعمــال العقارية وغيرها من الخدمات باســتثناء التوريدات المعفاة وفقا ألنظمــة ضريبة القيمة المضافة المطبقــة يف المملكة العربية 

الســعودية. يتــم تحديــد مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــالل تطبيق معــدل الضريبة المطبق عىل قيمة التوريــد )"ضريبة القيمة المضافة المخصومــة"( ناقصا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عىل المشــتريات 
)"ضريبــة القيمــة المضافــة المحســوبة"(. تقــوم المجموعــة بــإدراج اإليــرادات والمشــتريات بعــد خصم ضريبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

ومــع ذلــك، تتــم إضافــة ضريبــة القيمــة المضافــة المحســوبة المتعلقــة بالتوريدات المعفاة إىل تكلفة المشــتريات، يف حين تتم المطالبة بضريبة القيمة المضافة المحســوبة عىل التوريدات المختلطة باســتخدام 
معادلة الســعر االفتراضي.
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4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
العمالت األجنبية

يتــم تســجيل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة مبدئيــا بواســطة منشــآت المجموعة وفقا ألســعار الصرف الفوري للعملة الوظيفيــة يف التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة جاهــزة إللثبات ألول مرة. يتم تحويل 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الفوريــة للعملــة الوظيفيــة الســائدة يف تاريخ التقرير المالي. تدرج جميع الفروقات الناتجة عن تســوية أو تحويل بنــود نقدية يف قائمة الربح أو 

الخســارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة لعملة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف كما يف تاريخ المعامالت األولية وال يتــم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غيــر النقدية التي يتم 
قياســها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف يف التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخســارة الناشــئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالقيمة 

العادلــة بمــا يتماشــى مع إثبات الربح أو الخســارة من التغيــرات يف القيمة العادلة للبند.

والمعدات الممتلكات 
اإلثبات والقياس

تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االســتهالك المتراكم وخســائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشــمل مثل هذه التكاليف تكاليف االقتراض للمشــاريع اإلنشــائية طويلة األجل يف حال 
اســتيفاء معايير اإلثبات.

عندما تكون األجزاء الهامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمار إنتاجية مختلفة بشــكل جوهري فإنها تحتســب كبنود مســتقلة )مكونات رئيســية( للعقارات والمعدات.

يتــم إثبــات تكلفــة اســتبدال جــزء كبيــر مــن أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات ضمن القيمة الدفتريــة لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفــق منافع اقتصادية من ذلك الجزء من األصــل للمجموعة، وعندما يمكن 
قيــاس التكلفــة بشــكل موثــوق. يتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل. عندما يتطلب األمر اســتبدال قطع هامة من الممتلــكات والمعدات عىل فترات زمنية، تقــوم المجموعة بإدراج مثل هذه القطع 

كموجــودات فرديــة مــع أعمــار إنتاجيــة محــددة ويتــم اســتهالكها وفقــا لذلــك. وبالمثل، عند القيام بفحص رئيســي، يتم إدراج تكلفته يف القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاســتبدال إذا ما تم اســتيفاء معايير اإلدراج. 
يتــم إثبــات جميــع تكاليــف اإلصالح والصيانة األخرى يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر الموحدة حال تكبدها.

يتــم إلغــاء إثبــات أي بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يكــون مــن المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتخدامه أو بيعه. يتم إثبات أي أرباح أو خســائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل 
)المحتســبة بالفرق بين صافي عائدات االســتبعاد والقيمة الدفترية أللصل( يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.

استهالك
يتم احتســاب االســتهالك عىل أســاس القيمة القابلة اللســتهالك، وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية. ال يتم اســتهالك األراضي. يتم حســاب االســتهالك بطريقة القســط 

الثابــت عــىل مــدى األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للموجــودات ذات الصلة. يتم مراجعة طرق االســتهالك واألعمــال اإلنتاجية والقيم المتبقية بصفــة دورية وتعديلها إذا لزم األمر.

أعمال رأســمالية تحت التنفيذ
يتــم إثبــات األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة بعــد خصــم أي خســائر انخفاض يف القيمة. عندما تكون الموجودات جاهزة اللســتخدام المحدد له، يتم تحويل األعمال الرأســمالية قيد التنفيــذ إىل فئة الممتلكات 

والمعدات المناســبة ويتم المحاســبة عنها وفقا لسياســات المجموعة.
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عقود اإليجار
تطبق السياســة ابتداء من 1 يناير 2019

عنــد بــدء العقــد، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد أو يحتــوي عــىل عقــد إيجــار. العقد هــو عقد إيجار، أو يحتوي عليه، إذا تضمن العقد الحق يف التحكم يف اســتخدام أصل محدد لفترة مــن الزمن مقابل مقابل. 
لتقييــم مــا إذا كان العقــد ينقــل الحــق يف التحكم يف اســتخدام أصل محدد، تقــوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

•  يتضمن العقد اســتخدام أصل محدد - قد يتم تحديد ذلك صراحًة أو ضمنًيا ويجب أن يكون مميزًا ماديًا أو يمثل بشــكل أساســي كل ســعة األصول المميزة فعلًيا. إذا كان للمورد حق اســتبدال جوهري، فلن يتم 
تحديد األصل؛

•  للمجموعة الحق يف الحصول بشــكل جوهري عىل جميع الفوائد االقتصادية من اســتخدام األصل طوال فترة االســتخدام ؛ و

•  للمجموعــة الحــق يف توجيــه اســتخدام األصــل. تمتلــك المجموعــة هــذا الحــق عندمــا يكــون لديها حقوق صنع القرار األكثر صلة بتغيير طريقة اســتخدام األصل وألي غرض. يف حاالت نادرة حيث يكون القرار بشــأن 
كيفية اســتخدام األصل وألي غرض محدد ســلًفا، يحق للمجموعة توجيه اســتخدام األصل إذا:

يحق للمجموعة تشــغيل األصل ؛ أو  -

قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد ســلفاً كيف وألي غرض ســيتم اســتخدامه.  -

الرشكة كمستأجر
تطبــق المجموعــة نهــج االعتــراف والقيــاس الفــردي لجميــع عقود اإليجار، باســتثناء عقود اإليجــار واإليجارات قصيرة األجل للموجودات منخفضــة القيمة. تعترف المجموعة بمطلوبات اإليجار لتســديد مدفوعات 

اإليجار وموجودات حق االســتخدام التي تمثل الحق يف اســتخدام األصول األساســية.

موجودات حق االستخدام:
تثبت الشــركة موجودات حق اســتخدام ومطلوبات عقود اإليجار يف تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل األساســي اللســتخدام(. يتم قياس أصل حق االســتخدام مبدئيا بالتكلفة، ناقصا أي اســتهالك 

متراكــم وخســائر انخفــاض يف القيمــة، ويتــم تعديلــه ألي عمليــة إعــادة قيــاس لمطلوبات عقود اإليجار. تشــتمل تكلفة موجودات حق االســتخدام عىل القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجــار المعدلة ألية مدفوعات 
إيجــار تمــت يف أو قبــل تاريــخ البــدء، وأي تكاليــف مباشــرة أوليــة متحملــة وتقديــر للتكاليــف التي ســيتم تفكيكها، ناقصا أي حافز إيجاري تم اســتالمه. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االســتخدام عىل 

نفس األســاس الخاص بالممتلكات والمعدات. يتم اســتهالك موجودات حق االســتخدام المثبتة عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار.

إذا كانت ملكية األصول المؤجرة تحويالت إىل المجموعة يف نهاية مدة اإليجار أو التكلفة تعكس ممارســة خيار الشــراء، يتم حســاب االســتهالك باســتخدام العمر اإلنتاجي المقدر أللصل.

مطلوبــات عقود اإليجار:
يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، تقــوم المجموعــة بإثبــات مطلوبــات اإليجــار المقاســة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ســتتم عىل مدى فترة اإليجار. تشــتمل مدفوعات اإليجار عــىل مدفوعات ثابتة )بما يف ذلك 
المدفوعــات الثابتــة المضمنــة( ناقًصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة، ومدفوعــات إيجــار متغيرة تعتمد عىل مؤشــر أو ســعر، والمبالغ المتوقع دفعها بموجــب ضمانات القيمة المتبقيــة. تتضمن مدفوعات اإليجار أيًضا 

ســعر ممارســة خيار الشــراء المؤكد بشــكل معقول أن تمارســه المجموعة ودفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء.

يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد عــىل مؤشــر أو ســعر كنفقــات يف الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إىل الدفع. عند حســاب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تســتخدم 
المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي يف تاريــخ بــدء اإليجــار إذا كان ســعر الفائــدة الضمنــي يف عقد اإليجار غير قابل للتحديد بســهولة. بعــد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجــار لتعكس تراكم الفائدة 

وتخفيــض لمدفوعــات اإليجــار التــي تــم دفعهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذا كان هنــاك تعديل، أو تغيير يف مدة اإليجار، أو تغيير يف مدفوعات اإليجار )عىل ســبيل المثال، 
( أو تغيير يف تقييم خيار شــراء األصل األساســي. التغييرات يف المدفوعات المســتقبلية الناتجة عن تغيير يف مؤشــر أو ســعر يســتخدم لتحديد مثل هذا مدفوعات اإليجار
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4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
الرشكة كمســتأجر تابع

عقــود اإليجــار قصرية األجل وموجودات عقود اإليجــار منخفضة القيمة:
اختــارت الشــركة عــدم إثبــات موجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات عقــود اإليجار لعقــود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدة إيجارها 12 شــهرا أو أقل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة. تثبت الشــركة مدفوعات 

اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى مدة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم فيهــا المجموعــة بتحويــل كافــة مخاطر ومزايا ملكية األصل إىل عقود إيجار تشــغيلية. تدخل المجموعة يف عقود إيجار لمحفظة اســتثماراتها العقاريــة. قررت المجموعة، بناًء 

عــىل تقييــم لشــروط وأحــكام الترتيبــات، أنهــا تحتفــظ بجميــع المخاطــر والمكافآت الهامة لملكية هذه العقارات وحســابات العقود كإيجارات تشــغيلية. يتم االعتراف بإيراد اإليجار يف بيان الربح أو الخســارة والدخل 
الشــامل اآلخر الموحد وفًقا لشــروط عقود اإليجار عىل مدار فترة اإليجار عىل أســاس منهجي، حيث إن هذه الطريقة أكثر تمثياًل للنمط الزمني الذي يتم فيه اســتخدام الفوائد من األصول المؤجرة.

يتــم االعتــراف بحوافــز اإليجــار أو أي تصعيــد يف إيجــار اإليجــار كجــزء ال يتجزأ من إجمالي عقود اإليجار المســتحقة القبض ويتم احتســابها عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى فتــرة اإليجار. يتم االعتراف باإليجارات 
المحتملــة كإيــراد يف الفترة التي يتم ربحها.

تديــر المجموعــة "مخطــط ملكيــة منــزل الموظــف" الــذي تــم تصنيفــه كإيجــار تمويلي. بموجب هذا المخطــط، تبيع المجموعة الوحدات المبنيــة للموظفين بموجب عقد إيجار تمويلي بدون فوائد لمدة عشــرين عاًما. 
بشــكل عــام، يحــق للموظــف االســتمرار يف البرنامــج، حتــى بعــد التقاعــد أو االســتقالة أو اإلنهاء مــن المجموعة. يتم االعتراف بالقيمة اإلجماليــة لمدفوعات اإليجار كمدين بموجب مخطــط ملكية منزل الموظف. يتم 

االعتــراف بالفــرق بيــن إجمالــي الذمــم المدينــة والقيمــة الحاليــة للمســتحق كإيراد فوائد غير مكتســبة مع تأثير مماثل يف بيان الربح أو الخســارة الموحد والدخل الشــامل اآلخر كمصروف مزايــا الموظفين. يتم إثبات 
إيــرادات الفوائــد يف بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع عــىل مدى فترة اإليجار باســتخدام معدل الفائدة الفعلي. يف حالة إلغــاء عقد ملكية منزل الموظف من قبل الموظــف، يتم مصادرة المبلغ 

الــذي دفعــه الموظــف بموجــب المخطط ويتم االعتراف به يف بيان الربح أو الخســارة الموحد والدخل الشــامل اآلخر.

تطبق السياســة ابتداء من 1 يناير 2019.
عقود اإليجار

يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الترتيــب )أو يحتــوي عــىل( عقــد إيجــار عــىل جوهــر الترتيــب يف بدايــة عقد اإليجار. الترتيب عبارة عن عقد إيجــار أو احتوائه إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد عىل اســتخدام أصل )أو أصول( معين 
وينقــل الترتيــب حــق اســتخدام األصــل )أو األصــول(، حتــى إذا كان ذلك األصل )أو تلك األصول( األصول( غيــر محددة صراحة يف الترتيبات.

المجموعة كمستأجر
يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار يف تاريــخ البــدء عــىل أنــه عقــد إيجــار تمويلي أو إيجار تشــغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي يحول بشــكل جوهري جميــع المخاطر والمكافآت المتعلقــة بالملكية إىل المجموعة عىل أنه 

عقــد إيجــار تمويلــي. اإليجــار التشــغيلي هــو إيجــار بخــالف عقــد اإليجار التمويلي. بشــكل عام، فــإن جميع عقود اإليجار التي تدخلها المجموعة هي عقود إيجار تشــغيلية وال يتم االعتــراف بالموجودات المؤجرة يف بيان 
المركز المالي الموحد للمجموعة. يتم االعتراف بتكلفة اإليجار التشــغيلي كمصروفات تشــغيلية يف بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر المجمع عىل أســاس القســط الثابت عىل حســب شــروط عقد اإليجار.

المجموعة كمؤجر
لم تتغير محاســبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 16 بشــكل جوهري كما هو الحال يف معيار المحاســبة الدولي 17. وبناء عىل ذلك، تم تطبيق نفس السياســة المحاســبية بشــكل ثابت بموجب 

المعيــار الدولــي للتقارير المالية 16.
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تكاليف اقراض
تتكون تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشــأة فيما يتعلق باقتراض األموال. تتم رســملة تكاليف االقتراض العائدة مباشــرة إىل إنشــاء أصل باســتخدام معدل الرســملة 

حتــى تلــك المرحلــة التــي يتــم فيهــا فعليــا إتمــام تنفيــذ األعمــال الضرورية إلعداد األصــل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحّمل هذه التكاليف عىل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. وفي 
حــال القــروض المحــددة، فــإن جميــع هــذه التكاليــف العائــدة مباشــرًة إىل اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتاج أصل تتطلــب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغــرض المحدد له أو للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رســملتها كجزء من 

تكلفــة األصــل ذي الصلــة. ويتــم إدراج جميــع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفــات يف الفترة التي تحدث فيها. 

يتم خصم إيرادات االســتثمار المكتســبة من االســتثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها عىل الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرســملة.

عقارات استثمارية
العقارات االســتثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتســاب إيرادات إيجار أو تحقيق مكاســب رأســمالية أو كالهما معا إضافة إىل تلك التي يتم اقتناؤها الســتعماالت مســتقبلية غير محددة كعقارات 

اســتثمارية لكــن ليــس بغــرض البيــع ضمــن دورة األعمــال العاديــة واســتعماالت يف مجال إنتــاج أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات االســتثمارية بالتكلفة بعد خصم االســتهالك المتراكم 
وأي خســائر انخفاض يف القيمة، إن وجدت. يتم اســتهالك العقارات االســتثمارية بطريقة القســط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة. ال يتم اســتهالك األرض واألعمال الرأســمالية 

التنفيذ. تحت 

يتم إلغاء إثبات العقارات االســتثمارية إما عند اســتبعادها أو عند ســحبها بشــكل دائم من االســتخدام وال يكون هناك أي منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت البيع 
والقيمة الدفترية أللصل يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة يف الفترة التي تم بها االســتبعاد. 

يتــم رســملة المصاريــف المتكبــدة الســتبدال مكونــات بنــود االســتثمار العقــاري، والتي يتم احتســابها بشــكل منفصل، ويتم شــطب القيمة الدفترية للمكون المســتبدل. تتم رســملة المصروفات االلحقــة فقط عندما 
تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة يف بنــد الممتلــكات االســتثمارية ذات الصلــة. يتــم إثبــات جميع المصروفات األخرى يف بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحــد عند تكبدها.

يتــم تحويــل مــن عقــارات اســتثمارية إىل عقــارات تطويــر فقــط عنــد وجود تغير يف االســتخدام مثبَت من خالل الشــروع يف بغرض البيع. وتتم هــذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات يف تاريــخ التحويل. يتم مراجعة 
األعمار اإلنتاجية وطريقة احتســاب االســتهالك بشــكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االســتهالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

قيــاس القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة باإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة مثــل العقارات االســتثمارية كجزء من قوائمها المالية. القيمة العادلة هي الســعر الذي يمكن اســتالمه عند بيع أصــل أو دفعه عند نقل التزام يف 

التعامــالت االعتياديــة بيــن األطــراف المشــاركة يف الســوق عنــد تاريخ القياس. ويســتند قياس القيمــة العادلة عىل افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويــل المطلوبات تحدث إما:

يف الســوق الرئيســية أللصل أو المطلوبات؛ أو  •

يف أفضل ســوق مناســبة أللصل أو االلتزام يف غياب ســوق رئيســية.  •

يجب أن تكون الســوق الرئيســية أو الســوق األجدى متاحة أمام المجموعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة أللصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي تســتخدمها األطراف العاملة يف الســوق حال تســعير األصل أو االلتزام، عىل افتراض أن هذه األطراف تســعى لتحقيــق أكبر منفعة 
لها. اقتصادية 

إن قياس القيمة العادلة أللصل غير المالي يأخذ يف االعتبار قدرة المشــارك يف الســوق عىل تحقيق منافع اقتصادية من خالل اســتخدام األصل بأعىل وأفضل اســتخدام له أو ببيعه إىل مشــارك آخر يف الســوق 
يســتخدم األصل بأعىل وأفضل اســتخدام له.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة للظــروف والتــي تتوفــر بھــا بيانــات كافيــة لقياس القیمــة العادلة، وتثبت اســتخدام المدخالت القابلة للمالحظــة ذات الصلة ويقلل من اســتخدام المدخالت غير 
القابلــة للمالحظة.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
موجودات غري ملموسة

يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل مبدئيــا بالتكلفــة. وبعــد اإلثبات األولــي، يتم إثبات الموجودات غير الملموســة بالتكلفــة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خســائر انخفاض 
يف القيمــة متراكمــة. ال تتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة المولــدة داخليــا ويتــم إظهــار المصروفــات ذات العالقة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة يف الفترة التــي يتم تكبدها.

يتــم تقييــم األعمــال اإلنتاجية للموجودات غير الملموســة ســواًء كان لها أعمــار إنتاجية محددة أو غير محددة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموســة ذات األعمار المحددة عىل مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك انخفاضا إضافيا يف قيمتها حيثما توافر مؤشــر عىل احتمالية تعرضها اللنخفاض يف القيمة. 
يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء أللصــل غيــر الملمــوس ذي العمــر اإلنتاجي المحدد عىل األقل يف نهاية كل فترة تقرير مالي. يتم األخذ يف االعتبــار التغيرات يف العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع 

الســتهالك المنافع االقتصادية الكامنة يف األصل من أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حســبما يتالءم، ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات يف التقديرات المحاســبية.

يتــم إدراج مصروفــات اإلطفــاء عــىل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحددة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصروفات بمــا يتالءم مع وظيفية هذه 
الموجودات غير الملموســة.

ويتــم ســنويا تقييــم العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد لتحديــد مــا إذا كان العمــر اإلنتاجــي غيــر المحدد غير المحدد ال يزال ســاري. وإذا لم يكن الوضع كذلــك، يتم إجراء التغيير يف تقييم العمــر اإلنتاجي من عمر غير محدد إىل 
عمــر محــدد عــىل أســاس احتمالــي. يتــم قيــاس الربــح أو الخســارة الناتجــة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس عىل أســاس الفرق بيــن صافي متحصالت البيع والقيمة الدفتريــة أللصل ويتم اإلدراج يف قائمة الربح أو 

الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عند اســتبعاد األصل.

االنخفــاض يف قيمــة الموجودات غري المالية
تقــوم المجموعــة يف تاریــخ كل قائمــة مركــز مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنالــك أي مؤشــرات النخفــاض الموجودات. يف حالة وجود أي دليــل، أو عند طلب اختبار االنخفاض يف القيمة الســنوي أللصل، تقوم المجموعة 

بتقديــر قيمــة األصــل القابلــة اللســترداد. المبلــغ القابــل اللســترداد للموجــودات هــو القيمة العادلة أللصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقصا تكاليف االســتبعاد وقيمة االســتخدام، أيهما أعىل. يتم تحديــد القيمة القابلة 
اللســترداد للموجــودات الفرديــة، إال إذا كان األصــل ال يــدر تدفقــات نقديــة تكــون مســتقلة إىل حــد كبيــر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعــات الموجودات. عندما تتجاوز القيمــة الدفترية ألصل أو لوحدة محققة 
للنقــد القيمــة القابلــة اللســترداد فــإن األصــل يعتبــر منخفــض يف القيمــة ويتــم خفضه إىل قيمته القابلة اللســترداد. عند تقييم القيمة قيد االســتعمال، يتم خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية التقديرية إىل قيمتها 

الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم بمــا يعكــس التقديــرات الســوقية الحاليــة للقيمــة الزمنية للنقــود. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصــا تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة أحدث المعامالت الســوقية. وفي حال تعذر 
تحديد هذه المعامالت، يتم اســتخدام نموذج تقييم مناســب. 

يتــم إجــراء تقييــم يف تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل عــىل أن خســائر انخفاض القيمة المســجلة ســابقا لم تعد موجودة أو انخفضــت قيمتها. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقــوم المجموعة بتقدير 
القيمة القابلة اللســترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. يتم عكس قيد خســارة االنخفاض يف القيمة المســجلة مســبقا إذا كان هناك تغيرا يف الفرضيات التي اســتخدمت يف تحديد القيمة القابلة اللســترداد 

منــذ إدراج آخــر خســارة االنخفــاض يف القيمــة. ويكــون عكــس القيــد محــدودا بحيــث ال تتجاوز القيمــة الدفترية أللصل قيمته القابلة اللســترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها - بعد طرح االســتهالك، مع 
عدم تســجيل خســارة االنخفاض يف القيمة أللصل يف ســنوات ســابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد لمعرفة االنخفاض يف القيمة الســنوي عىل مســتوى الوحــدة المحققة للنقد، كما هو مالئم، وعندما تشــير الظروف إىل احتمالية أن تكون 
القيمــة الدفتريــة قد تعرضت للهبوط.

تطوير العقارات
تُصنــف العقــارات التــي يتــم اقتناؤهــا أو إنشــاؤها أو هــي يف طــور اإلنشــاء والتطويــر لغرض البيع كعقارات تطوير وتــدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكــن تحقيقها، أيهما أقل. تتضمــن تكلفة عقارات التطوير 

بشــكل عــام تكلفــة األرض واإلنشــاءات والنفقــات األخــرى المتعلقــة بتجهيــز العقــارات للبيــع. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق ســعر البيع التقديــري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا التكاليــف التقديرية للتكملة 
ومصروفات البيع. 

تقوم اإلدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطوير عىل أســاس ســنوي.

82



تعمــل دورة تشــغيل العقــارات التطويريــة عــىل أســاس أن غالبيــة العقــارات التطويريــة مــن المتوقــع أن يتم تحققها بعد فترة 12 شــهرا من تاريخ التقرير. يف تاريخ كل تقرير، تقــوم اإلدارة بتصنيف العقارات 
التطويريــة كموجــودات متداولــة أو غيــر متداولة بناًء عىل التاريــخ المتوقع لتحققها. 

األدوات المالية
اإلثبــات األويل - الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية

يجــب عــىل المنشــأة إدراج أي أصــل مالــي أو التــزام مالــي يف قائمة المركز المالــي عندما وفقط عندما تصبح المنشــأة طرفا من أحكام تعاقدية أللداة.

المالية الموجودات 
القياس األويل

عنــد القيــاس األولــي، باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا تمويليــا جوهريا، تقــوم المجموعة بقياس األصل المالــي بقيمته العادلة. يف حالة وجود أصل مالي ليــس بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخســارة، تتــم إضافــة تكاليــف المعاملــة العائــدة بشــكل مباشــر إىل اقتنــاء األصــل المالي إىل القيمــة العادلة أللصل المالي ذي الصلة. يتم إدراج تكاليــف معاملة الموجودات المالية المحملــة بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الربح أو الخســارة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة، إن وجدت.

يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي عنصرا تمويليا جوهريا أو التي تســتحق يف أقل من 12 شــهرا بســعر المعاملة وفقا للمعيــار الدولي للتقرير المالي 15.

التصنيــف والقياس االلحق
تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتها المالية ضمــن فئات القياس التالية:

أ(  تلــك الموجــودات التــي يجــب قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة )إما من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة أو من خالل قائمة الربح أو الخســارة الموحدة(؛ و

ب(  تلك الموجودات التي ســيتم قياســها بالتكلفة المطفأة. 

يعتمــد التصنيــف عــىل نمــوذج أعمــال المنشــأة يف إدارة الموجــودات الماليــة والشــروط التعاقدية للتدفقــات النقدية. إن الموجودات المالية للمجموعــة التي تقاس بالتكلفة المطفأة هي الفئة األنســب إىل المجموعة.

لــم تصنــف المجموعــة أي أصــل مالــي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

موجــودات مالية مقاســة بالتكلفة المطفأة
يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة يف حال اســتيفاء الشــروط التالية:

أ(  االحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن نمــوذج األعمــال الذي يهدف إىل االحتفــاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقــات النقدية التعاقدية؛ و

ب(  الشــروط التعاقديــة أللصــل المالــي تــؤدي إىل تدفقــات نقديــة يف تواريخ محــددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة عــىل أصل المبلغ القائم.

تتضمــن الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة الذمــم المدينة التجاريــة وذمم الموظفين لبرنامج تملك منزل وودائــع مرابحة ألجل لدى البنوك. 

بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الماليــة الحقــا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصــا االنخفاض يف القيمة )إن وجدت(. يتم احتســاب التكلفة المطفأة من خالل 
األخــذ يف االعتبــار أي خصــم أو عــالوة عــىل االقتنــاء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزًء أساســيا من طريقة معدل الفائدة الفعــال. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفّعال ضمن إيــرادات التمويل يف قائمة الربح أو 

الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. يتم إثبات الخســائر الناتجة عن االنخفاض يف القيمة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
الموجــودات المالية تابع

إعادة التصنيف
عندمــا، وفقــط عندمــا، تقــوم المنشــأة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا يف إدارة الموجــودات المالية، فإنه يجــب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتهــا المالية المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبــات التصنيف المذكورة أعاله.

إلغاء اإلثبات
يتــم بشــكل رئيســي إلغــاء إثبــات أصــل مالــي )أو حســب مقتضــى الحــال جــزء من أصل مالي أو جزء مــن مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي اســتبعاده من قائمة المركز المالي الموحــد للمجموعة( عند انتهاء 

الحق يف اســتالم التدفقات النقدية من األصل.

االنخفــاض يف قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة يف تاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي عــىل انخفــاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة مــن الموجودات المالية. يظهر انخفــاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر إذا كان 

إللدراج األولــي أللًصــل تأثيــر عــىل التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن األصــل المالي أو مجموعة مــن الموجودات المالية والتي يمكن قياســها بصورة يُعتد بها. قد يتضمن دليل انخفاض القيمة مؤشــرات عىل 
أن المدينيــن أو مجموعــة مــن المدينيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة كبيــرة، أو تقصيــرًا أو تأخــرًا يف دفــع الفائدة أو المدفوعات الرئيســية، واحتمال دخولهم يف اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر، وحيث تشــير البيانات 

القابلــة للمالحظــة إىل وجــود حالــة قابلــة للقيــاس وهــي انخفاض يف التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة، مثل الظروف االقتصادية التــي ترتبط باالفتراضيات.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 مــن المنشــأة اتبــاع نمــوذج الخســائر االئتمانية المتوقعــة فيما يتعلق باالنخفاض يف قيمة الموجــودات المالية. ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخســائر 
االئتمانية. وبدال من ذلك، تقوم المنشــأة باســتخدام نموذج الخســائر االئتمانية المتوقعة، عادًة باحتســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما يف تاريخ التقرير المالي. تســتند الخســائر االئتمانية المتوقعة 

عــىل الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقدية المســتحقة وفًقا للعقــد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقــع المجموعة تلقيها.

يجب قياس الخســائر االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل )أ( 12 شــهرا من الخســائر المتوقعة، أو )ب( خســائر متوقعة للعمر الكلي. يف حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية أللداة المالية بشــكل 
جوهــري يف البدايــة، يتــم تكويــن مخصــص يعــادل الخســارة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا. وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخســائر االئتمانية للعمر الكلي. بالنســبة للذمم المدينة التجاريــة التي تتضمن عنصرا 

تمويليــا جوهريــا، يتــم اســتخدام طريقــة مبســطة بحيــث ال توجــد حاجــة لعمــل تقييــم للزيــادة يف المخاطر االئتمانية يف كل تاريخ تقرير مالي. بدال من ذلك، يمكن أن تختار المنشــأة تكوين مخصص مقابل الخســائر 
المتوقعــة بنــاًء عــىل الخســائر المتوقعــة للعمــر الكلــي. اختــارت المجموعة االســتفادة من خيار الخســائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي. بالنســبة للذمــم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصــرا تمويليا جوهريا، 

يتوجب عىل المنشــأة اســتخدام نموذج الخســائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي.

بالنســبة للمدينيــن التجارييــن، مــع مكــون تمويــل هــام، يتوفــر نهــج مبســط، حيــث ال يلزم إجــراء تقييم للزيادة يف مخاطر االئتمان يف كل تاريخ إبالغ. وبداًل من ذلك، يمكن للمنشــأة أن تختار تعويض الخســائر المتوقعة 
بنــاًء عــىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــىل مــدى الحيــاة. اختــارت المجموعة االســتفادة من خيار الخســائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. لذلــك، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيــرات يف مخاطر االئتمان، ولكن بداًل 

من ذلك تعترف بمخصص الخســارة بناًء عىل الخســائر االئتمانية المتوقعة يف تاريخ كل تقرير. قامت المجموعة بتأســيس مصفوفة مخصص تســتند إىل خبرتها الســابقة يف خســارة االئتمان، معدلة لعوامل 
تطلعيــة خاصة بالمدينيــن والبيئة االقتصادية.

بالنســبة للمدينيــن التجارييــن الذيــن ليــس لديهم مكون تمويل هام، يجب عىل المنشــأة اتباع الخســائر االئتمانيــة المتوقعة عىل مدى الحياة.

يتم خفض القيمة الدفترية أللًصل من خالل اســتخدام حســاب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخســارة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. تســتمر إيرادات العموالت يف االســتحقاق عىل 
القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام معــدل الفائــدة المســتعمل يف خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية بغرض قياس خســارة االنخفاض يف القيمة. يتم شــطب القروض مع المخصــص المرتبط بالقروض - عندما 

ال يكون هناك نظرة واقعية اللســترداد المســتقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إىل المجموعة. وفي حال زاد أو نقص - يف ســنة الحقة - مبلغ خســارة االنخفاض يف القيمة التقديري بســبب حدث وقع 
بعد تســجيل االنخفاض يف القيمة فيتم زيادة أو تقليص خســارة االنخفاض يف القيمة المثبتة ســابقا من خالل تعديل حســاب المخصص. إذا تم عكس قيد شــطب ما يف وقت الحق، فيتم قيد االســترداد إىل إيرادات 

أخرى يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
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يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة أللصــل المالــي عندمــا ال يكــون لــدى المجموعة توقعات معقولة الســترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منــه. للعمالء األفراد، تقوم المجموعة بإجراء تقييــم فردي فيما يتعلق 
بتوقيت ومبلغ الشــطب بناًء عىل ما إذا كان هناك توقع معقول بالتعافي. ال تتوقع المجموعة اســترداداً جوهرياً من المبلغ المشــطوب. ومع ذلك، فإن األصول المالية المشــطوبة يمكن أن تظل عرضة ألنشــطة 

التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة الســترداد المبالغ المســتحقة.

تعتبــر المجموعــة أن الموجــودات الماليــة متعثــرة عندمــا مــن غيــر المحتمــل أن يقوم المدين بســداد الرصيد المســتحق للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إىل إجراءات مثــل تحقيق الضمان )إن وجد(.

المالية المطلوبات 
القياس األويل

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد االعتــراف األوىل كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر الموحدة وكقروض وســلف وذمم دائنة - حســب مقتضى الحال.

يتــم تســجيل جميــع المطلوبــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حال القروض طويلة األجل والســلف والذمــم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشــرة العائدة إىل المعاملة. تتضمن المطلوبــات المالية للمجموعة 
ذمم دائنة ومبالغ مســتحقة الدفع وقروض ألجل.

التصنيــف والقياس االلحق
يجــب عــىل المنشــأة تصنيــف جميــع المطلوبات المالية كما تم قياســها يف وقت الحق بالقيمــة المطفأة، فيما عدا:

 أ(  المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. 

 ب(  المطلوبات المالية التي تنشــأ عند تحويل أصل مالي غير مؤهل اللســتبعاد أو عند تطبيق طريقة المشــاركة المســتمرة. 

 ج(  عقــود ضمان مالي. 

 د(  التزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من ســعر العمولة يف الســوق.

 ه(   المقابــل المحتمــل المثبــت مــن قبــل الجهــة المقتنيــة يف عمليــة تجميــع أعمــال والتــي ينطبق عليها المعيار الدولــي للتقارير المالية 3. يتم قياس هــذا المقابل المحتمل الحقا بالقيمة العادلــة مع التغيرات المدرجة 
يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم قيــاس جميــع المطلوبــات الماليــة للمجموعــة الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معدل الفائدة الفعلية، إذا كان ذلك قابال للتطبيق. تدرج األرباح والخســائر يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــدة عنــد إلغــاء إثبــات المطلوبات من خالل عملية إطفــاء معدل الفائدة الفعال.

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ يف االعتبــار أي خصــم أو عالوة عىل االقتناء والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزًء أساســيا مــن طريقة معدل الفائدة الفعال. يدرج إطفاء معــدل الفائدة الفعلية 
كتكاليف تمويلية يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

إعادة التصنيف
ال يمكــن للمجموعــة إعــادة تصنيف أي مطلوبات مالية.

إلغاء اإلثبات
يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم ســداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها. وعند اســتبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حســب شــروط مختلفة تماما أو عند تعديل شــروط 

التــزام حالــي بشــكل جوهــري، فــإن مثــل هــذا االســتبدال أو التعديــل يتــم التعامــل معه كإلغــاء قيد الللتزام المالي األصلي مع إثبات االلتزام الجديــد. يتم إثبات الفرق ما بين القيم الدفتريــة ذات الصلة يف قائمة الربح أو 
الخســارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

4. السياســات المحاسبية الهامة تابع
مقاصة األدوات المالية

يتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتســجل بالصافــي يف قائمــة المركــز المالــي الموحد فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما لتســوية المبالغ المدرجة وتوفر النية لتســوية الموجودات مع 
المطلوبات عىل أســاس الصافي لتحقيق الموجودات وســداد المطلوبات يف آن واحد.

نقــد وما يف حكمه
يتكــون النقــد ومــا حكمــه مــن نقــد يف الصنــدوق ونقــد لــدى البنــوك واســتثمارات أخــرى قصيرة األجل ذات ســيولة عالية - إن وجدت، تاريخ اســتحقاقها األصلي ثالثة أشــهر أو أقل والخاضعــة لمخاطر ضئيلة يف 

التغيــرات يف القيمة.

ودائــع مرابحة ألجل لدى البنوك
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة اســتحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشــهر وأقل من ســنة واحدة من تاريخ اإليداع.

مخصصات
تـُـدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام )قانونــي أو ضمني( ناشــئ عن حدث ســابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من المجموعة ســداد هذا االلتزام من خــالل تدفقات نقدية للموارد إىل خارج 

المجموعــة تجســد منافــع اقتصاديــة ويكــون باإلمــكان إجــراء تقديــر يعتــد بــه لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع المجموعة ســداد بعض أو كامل المخصص - عىل ســبيل المثال - بموجب عقد تأمين، فيتم إدراج الســداد 
كأصل مســتقل ولكن فقط عندما يكون الســداد مؤكدا فعليا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي ســداد.

إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهريــا، يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعــة بمعدل الخصم الذي يعكس تقييمات الســوق الحالية للقيمة الزمنية للمــال والمخاطر المتعلقة 
بالمطلوبات. عند اســتخدام الخصم يتم تســجيل الزيادة يف المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويلية يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم مراجعــة المخصصــات يف تاريــخ كل تقريــر مالــي وتُعــدل لتعكــس أفضــل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لســداد االلتزام، فانه يتم عكس المخصص.

منافع الموظفني 
منافــع الموظفني قصرية األجل

يتــم احتســاب منافــع الموظفيــن القصيــرة األجــل عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم إثبات االلتــزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التــزام قانوني حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة ســابقة 
قدمهــا الموظــف ويمكن تقدير االلتزام بشــكل موثوق.

خطــط المنافع المحددة
تحتفــظ المجموعــة بخطــة منافــع محــددة غيــر ممولة إلنهاء الخدمــة / مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفًقا لقانون العمل الســعودي.

يتم احتســاب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواســطة تقدير مبلغ المنافع المســتقبلية التي اكتســبها الموظف يف الفترة الحالية والفترات الســابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتســاب 
التزامــات المنافــع المحــددة ســنويا من قبل خبير اكتواري مؤهل باســتخدام طريقة وحــدة االئتمان المخططة.

يتم إثبات إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة، الذي يتكون من األرباح والخســائر االكتوارية يف قائمة الدخل الشــامل اآلخر مباشــرة. يتم احتســاب صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم عىل صافي 
مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. يتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المنافع المحددة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
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عندمــا تتغيــر منافــع خطــة مــا أو يتــم تقليــص الخطــة، يتــم إثبــات التغييــر الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة ســابقة أو ضمن الربح أو الخســارة ذات الصلة بخدمة ســابقة أو يتم إثبات الربح أو الخســارة المقلص يف 
قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة مباشــرة. 

بخصــوص االلتــزام المتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن، فــإن عملية التقييم االكتواري تأخذ بالحســبان أحكام نظام العمل يف المملكة العربية الســعودية وكذلك سياســة المجموعة.

القطاعية التقارير 
قطــاع األعمــال هــو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشــآت: 

يشــارك يف أنشــطة األعمــال التــي مــن الممكــن أن تحقــق لــه إيرادات ويتحمل بســببها مصروفات بما يف ذلك اإليــرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مــع العناصر األخرى للمجموعة؛  )1

يتم تحليل نتائج عملياته بشــكل مســتمر من قبل الرئيس المســئول عن صنع القرار التشــغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء؛ و   )2

التي تتوفر لها المعلومات المالية بشــكل مســتقل.  )3

لمزيــد مــن التفاصيــل عن قطاعــات األعمال، يرجى الرجوع إىل اإليضاح 32.

يقــوم القطــاع الجغرافــي بتقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة معرضة لمخاطــر وعوائد تختلف عن قطاعات التشــغيل يف بيئات اقتصادية أخرى. وحيث أن المجموعة تــزاول أعمالها يف المملكة 
العربيــة الســعودية فقــط فلــم يتم عرض قطاعات جغرافية يف هــذه القوائم المالية الموحدة.

5. المعايري اجلديدة والتفســريات والتعديالت
 أ. المعايــري اجلديدة والتفســريات والتعديالت المطبقــة من قبل المجموعة

تبنــت المجموعــة، حســب االقتضــاء، المعاييــر الجديــدة والمعدلــة التالية لمجلس معايير المحاســبة الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2019م:

المعيــار الــدويل للتقرير المايل 16 - عقود اإليجار
يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 محــل معيــار المحاســبة الدولــي 17 "عقــود اإليجــار" وتفســير لجنــة تفســيرات المعايير الدوليــة للتقرير المالي 4 "تحديد مــا إذا كان ترتيب ما ينطوي عىل عقد إيجار"، وتفســير 

لجنــة التفســيرات الســابقة 15 "عقــود اإليجــار التشــغيلي- الحوافــز"، وتفســير لجنــة التفســيرات الســابقة 27"تقييــم جوهر المعامالت التي تأخذ الشــكل القانونــي لعقد اإليجار". يحــدد المعيار مبادئ االعتراف 
والقيــاس والعــرض واإلفصــاح لعقــود اإليجــار ويطلــب مــن المســتأجرين المحاســبة عــىل جميــع عقود اإليجار بموجــب نموذج مركز مالي واحد مماثل لنموذج المحاســبة عــىل عقود اإليجار التمويلــي بموجب معيار 

المحاســبة الدولي 17.

لــم تتغيــر طريقــة محاســبة المؤجريــن بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالي 16 بشــكل جوهري بموجب معيار المحاســبة الدولي 17. سيســتمر المؤِجرون يف تصنيف عقود اإليجار عىل أنها إما عقود إيجار تشــغيلي 
أو تمويلــي باســتخدام مبــادئ مماثلــة كمــا يف معيــار المحاســبة الدولــي 17. لذلــك، لــم يكــن للمعيار الدولي للتقرير المالــي 16 أي تأثير عىل عقود اإليجار عند كون المجموعــة تمثل الطرف المؤِجر.

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي المعــدل يف التطبيق مع التطبيق المبدئــي يف 1 يناير 2019م. بموجب هذه الطريقة، يتم تطبيــق المعيار بأثر رجعي مع 
التأثيــر التراكمــي لتطبيــق المعيــار المعتــرف بــه يف تاريــخ التطبيــق األولي. اختارت المجموعة اســتخدام وســيلة التحول العملية التي تســمح بتطبيــق المعيار فقط عىل العقود التي تم تحديدها ســابقا كعقود إيجار 
تطبــق معيــار المحاســبة الدولــي 17 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمعيار 4 يف تاريخ التطبيق األولي. لذلك، تم تطبيــق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولــي للتقارير المالية 16 

فقــط عــىل العقــود المبرمــة حصــل عليهــا تغييــر يف أو بعــد 1 ينايــر 2019. عنــد تطبيــق نهج التعديل بأثر رجعي، ال يقوم المســتأجر بإعادة صياغة أرقــام المقارنة. وبداًل من ذلك، يعترف المســتأجر بالتأثير التراكمي 
لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 كتعديــل للرصيد االفتتاحي أللرباح المحتجــزة يف تاريخ التطبيق األولي

اختــارت المجموعــة أيضــا اســتخدام إعفــاءات اإلثبــات لعقــود اإليجــار التــي، يف تاريــخ البدء، متبقي فيها 12 شــهرا أو أقل وال تحتوي عىل خيار شــراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجــار التي يكون فيها األصل 
األساســي ذو قيمــة منخفضة )"الموجــودات منخفضة القيمة"(.
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للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

5. المعايري اجلديدة والتفســريات والتعديالت تابع
 أ. المعايــري اجلديدة والتفســريات والتعديالت المطبقة مــن قبل المجموعة تابع

التأثــري عند التحول
عنــد التحــول إىل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، قامت الشــركة بإثبات الفــرق يف األرباح المبقاة. فيما يلي ملخصــا بالتأثير عند التحول:

1 يناير 2019
)ألف ريال سعودي(

140,167موجودات حق استخدام 
)140,776(مطلوبــات عقود إيجار

)609(أرباح مبقاة موحدة

تســوية مسؤولية اإليجار
يمثــل الجــدول التالي تســوية اإليجار كما يف 1 يناير 2019

ألف ريال سعودي

91,281التزامات عقود اإليجار التشــغيلي يف 31 ديســمبر 2018م 
61,700عقــود إيجــار إضافيــة عند تطبيق المعيار الدولــي للتقارير المالية 16 

152,981التزامــات عقــود التأجير التشــغيلي كما يف 1 يناير 2019 
4.20%معــدل االقتــراض اإلضافي كما يف 1 يناير2019 

141,284التزامــات عقــود اإليجار التشــغيلي المخصومة يف 1 يناير2019 
)509(االلتزامــات المتعلقــة بعقود اإليجار قصيرة األجل

)8,000(تعديــل مدفوعات مقدما
132,775تــم االعتــراف بمطلوبــات اإليجــار كما يف 1 يناير 2019 )إيضاح 14.2(

التأثري عىل قائمة الربح أو اخلســارة والدخل الشــامل األخر الموحدة
خالل الســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م، نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - عقود اإليجار، زادت الخســائر التشــغيلية للمجموعة بمقدار 7.59 مليون ريال ســعودي، بســبب الزيادة يف مصروف 

االســتهالك وتكلفة الفائدة بمقدار 30.21 مليون ريال ســعودي و 5.27 مليون ريال ســعودي عىل التوالي. من خالل تخفيض اإليجارات التشــغيلية بمبلغ 27.89 مليون ريال ســعودي.

يف فتــرة المقارنــة، تــم تصنيــف الموجــودات المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلية عىل أنها عقود إيجار تشــغيلية ولم يتم إدراجها يف بيــان المركز المالي للمجموعة. تم إثبــات المدفوعات بموجب عقود اإليجار 
التشــغيلي يف بيان الربح أو الخســارة الموحد عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى فترة اإليجار. 

ب. قــرار جــدول األعمــال - نقــل الوحــدات المبنية بمرور الوقت - معيار المحاســبة الدويل 23 تكاليف االقراض
خالل عام 2019م، نشرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قرارًا بجدول األعمال "مع مرور الوقت للوحدات المبنية، تكاليف االقتراض" )يشار إليها فيما يلي باسم "قرار جدول األعمال"(.

ينــص قــرار جــدول األعمــال عــىل أن المخــزون )قيــد اإلنشــاء( للوحــدات غيــر المباعة قيد اإلنشــاء التي تعترف بها المجموعة، ليســت أصواًل مؤهلة. يوضح قرار جدول األعمال أن هذه األصــول جاهزة للبيع يف حالتها 
الحاليــة، أي تعتــزم المجموعــة بيــع الوحــدات المكونــة جزئًيــا بمجــرد العثــور عــىل العمالء المناســبين، وعند التوقيع عىل العقد مع العميل ســتنقل الســيطرة عىل أي عمل قيد التنفيذ يتعلق بهــذه الوحدة للعميل، فهذه 

ليســت أصواًل مؤهلة وبالتالي ال تســتوفي معايير معيار المحاســبة الدولي 23 لرســملة تكاليف االقتراض.

88



وبمــا أن هــذا ســيكون تغييــرًا يف السياســة المحاســبية، فــإن مجلــس معايير المحاســبة الدولية يســمح للكيانــات بتنفيذ التغييرات الناتجة يف غضــون فترة زمنية كافية، والتي تعتمد عــىل الحقائق والظروف الخاصة، 
وتغيير السياســة المحاســبية، وتقارير الشركة.

إن اإلدارة بصــدد تقييــم التأثيــرات المحاســبية المتعلقــة بالنظــام. مــع األخــذ يف االعتبــار المعلومــات اإلضافية االلزمة والتعقيدات التي ينطوي عليها تحديد التعديالت بســبب طبيعة وحجــم ومقياس األعمال، تتوقع 
اإلدارة تنفيــذ هــذه التغييرات خالل عام 2020م.

ج . المعايــري والتفســريات والتعديالت اليت صــدرت ولكن لم تطبق بعد
فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت التــي صــدرت ولكــن لــم تطبــق حتى تاريخ إصدار القوائــم المالية. تعتزم المجموعة تطبيق هــذه المعايير، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ســارية المفعول.

ســاري اعتبــارا مــن الفترات التي تبدأ مــن أو بعد التاريخ التاليالوصفالمعيار / التفســير

1 يناير 2020مالتعديــالت عــىل مراجــع إطار المفاهيم يف المعاييــر الدولية للتقرير الماليإطار المفاهيم
1 يناير 2020متعريــف األعمــال )التعديالت عىل المعيــار الدولي للتقرير المالي 3(المعيــار الدولــي للتقرير المالي 3

 معيار المحاســبة الدولي 1 
ومعيار المحاســبة الدولي 8

1 يناير 2020متعريــف األهميــة النســبية )التعديــالت عــىل المعيار الدولي للتقرير المالي 1 ومعيار المحاســبة الدولي 8(

1 يناير 2021معقود تأمينالمعيــار الدولــي للتقرير المالي 17
المعيــار الدولــي للتقرير المالي 10 

ومعيار المحاســبة الدولي 28
 بيع أو مســاهمة الموجودات بين المســتثمر وشــركته الزميلة أو المشــروع المشترك 

)التعديــالت عــىل المعيــار الدولي للتقرير المالي 10 ومعيار المحاســبة الدولي 28(
 متــاح للتطبيــق االختياري / تاريخ الســريان مؤجل إىل 

أجل غير مسمى

تقــوم المجموعــة حالًيــا بتقييــم قابليــة تطبيــق وتبعــات تطبيــق المعايير أو التعديالت أو التفســيرات المذكورة أعاله عــىل بياناتها المالية عند التبنــي، حيثما ينطبق ذلك.

6. اإليرادات 
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

اإليرادات حســب القطاعات التشغيلية: 
السكنية 522,789561,626األنشطة 
الصناعي 318,652251,047التطوير 

75,94542,253ضيافة وترفيه 
69,502153,308أخرى 

986,8881,008,234
اإليراد حســب طبيعته: 

710,363757,412بيع ممتلكات
117,542132,714تأجير 

70,56654,134ضيافة 
88,41763,974أخرى 

986,8881,008,234
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7. تكلفة اإليرادات
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

252,946270,324تكلفة عقارات 
150,436105,905استهالك

80,40073,474تكاليف موظفين
16,47421,749ضيافة 

184,212198,375أخرى
684,468669,827

8. مروفات البيع والتســويق
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

26,83825,432تكاليف موظفين
17,95328,652تكاليف تســجيل وطرح عالمات تجارية

12,8486,928دعاية وترويج
2,0307,149عالقات عامة

19,82213,581أخرى
79,49181,742

9. المروفــات العمومية واإلدارية
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

200,040173,606تكاليف موظفين
33,17234,837أتعاب مهنية

23,49220,032اتصــاالت ومصروفات مكتبية
14,15412,618خدمــات المرافق وإدارة المدينة

3,2736,187إيجار
3,9314,677إصالح وصيانة

12,59011,627أخرى
290,652263,584
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التمويلية 10. األعباء 
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

227,92455,741فوائد القروض
–5,265أعبــاء تمويليــة عىل عقود االيجار )اإليضاح 2-14(

3,8043,912أعباء بنكية
236,99359,653

11. الدخل اآلخر، بالصايف
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

55,24351,040تعويــض مصروفــات )انظر اإليضاح )أ( أدناه(
24,65830,807إطفــاء فائــدة غير مكتســبة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

1,05524,342عكــس قيد مبالغ مســتحقة الدفــع انتفى الغرض منها 
30,82684,114أرباح من اســتبعاد عقارات اســتثمارية )انظر إيضاح )ج( أدناه(

–)10,000(مخصــص تســوية المطالبة )انظر اإليضاح )د( أدناه(
–140أرباح اســتبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

9319,606أخرى
102,015209,909

 أ(   أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة )"االتفاقيــة"( مــع طرفيــن خارجييــن لتطويــر وتمويل وتشــغيل معهد أكاديمي تعليمي يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية. وفقا لشــروط االتفاقية، فإن صافي خســارة التشــغيل للدورة 
الحياتيــة للمعهــد يجــب تمويلهــا مــن قبــل أحــد طرفــي االتفاقيــة وبحدود مبلغ 58.5 مليون دوالر أمريكي. ونتيجة لذلك، صافي الخســارة التشــغيلية للمعهد المذكور والبالغة 55.2 مليون ريال ســعودي )2018م: 

51 مليون ريال ســعودي( متكبدة خالل الســنة والمحاســبة عىل الخســارة كإيرادات أخرى وفقا لذلك.

 ب(  بلغ عكس قيد دخل الفائدة عىل عنصر التمويل الجوهري مبلغ 24.7 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 30.8 مليون ريال ســعودي(.

ج (  خالل الســنة، أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات اســتثمارية مما نتج عنه ربح بلغ 31 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 84 مليون ريال ســعودي(.

د (   قدمــت وكالــة حكوميــة دعــوى ضــد الشــركة تتعلــق بعمليــات فلل أوشــيانا. دافعت المجموعة عــن المطالبة بتقديم جميع المســتندات المطلوبة، دون حل. وإلغالق القضية، اقترحــت الوكالة مبلغ 10 ماليين ريال 
كتســوية كاملــة ونهائيــة قبلتهــا المجموعــة. وعليــه فقد تم إدراجها كمخصص يف دفاتر الحســابات. وثائق التســوية ال تزال جارية.

12. خسارة السهم
يتم احتســاب ربحية الســهم األساســية بقســمة الربح أو الخســارة للســنة العائدة إىل حملة األســهم العادية يف الشــركة األم عىل المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الســنة. 

يتم احتســاب الربحية المخفضة للســهم بقســمة الربح أو الخســارة العائدة إىل حملة األســهم العادية للشــركة األم )بعد تعديل الفائدة عىل األســهم الممتازة القابلة للتحويل( عىل المتوســط المرجح لعدد األســهم 
العادية القائمة خالل الســنة زائد المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية التي ســيتم إصدارها عند تحويل جميع األســهم العادية المخفضة المحتملة إىل أســهم عادية. وبما أن المجموعة ليس لديها أي أســهم قابلة 

للتحويل فإن الربحية األساســية للســهم تســاوي الربحية المخفضة للســهم. عالوة عىل ذلك، لم يتم عرض احتســاب ربحية منفصلة للســهم من العمليات المســتمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة خالل الســنة.
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12. خسارة السهم تابــع
يتم احتســاب خسارة الســهم عىل النحو التالي:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

)135,085()508,808(الخســارة العائدة لحملة األســهم العادية يف الشــركة األم
850,000850,000المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية )بآالف الرياالت(
)0.16()0.60(خســارة السهم )ريال ســعودي( – األساسية والمخفضة

والمعدات 13. الممتلكات 
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتســاب االســتهالك:

األعمار اإلنتاجية

10–50 سنةمباني
5 –10 سنةمعــدات وماكينات ثقيلة

3 سنواتمعدات مكتبية
10 –30 سنةموجــودات بنية تحتية

2 – 10 ســنةتحســينات عىل عقارات مستأجرة
4 – 10 ســنةأثاث ومفروشات

4 سنواتسيارات

أرايض مملوكة
ألف ريال سعودي

مباين
ألف ريال سعودي

تحسينات عىل
عقارات مستأجرة
ألف ريال سعودي

معدات
وماكينات ثقيلة

ألف ريال سعودي
أثاث ومفروشات
ألف ريال سعودي

معدات مكتبية
ألف ريال سعودي

سيارات
ألف ريال سعودي

موجودات
بنية تحتية

ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية
التنفيذ تحت 

ألف ريال سعودي

اإلجمايل
2019م

ألف ريال سعودي

التكلفة:
135,2831,121,408157,23163,203135,34279,43214,9193,023,6621,771,8816,502,361يف بداية السنة

468,632503,180–71421,7071,4773,2156,665770–إضافات
–)423,220(146,804–72,610150,52525,42516,54111,315–تحويالت

176,623––––––169,6796,944–المحول من عقارات اســتثمارية )اإليضاح 15(
)167()167(––––––––االنخفــاض يف القيمــة )اإليضاح )ه( أدناه(

)600(––)600(––––––استبعادات
135,2831,364,411336,40790,105155,09897,41215,0893,170,4661,817,1267,181,397يف نهاية السنة

االستهالك:
984,610–242,67456,90233,47291,46558,82910,239491,029–يف بداية السنة
266,757–49,99736,28510,66326,41412,6782,721127,999–المحمل للسنة

)600(––)600(––––––استبعادات
1,250,767–292,67193,18744,135117,87971,50712,360619,028–يف نهاية السنة

صافــي القيمة الدفترية 
135,2831,071,740243,22045,97037,21925,9052,7292,551,4381,817,1265,930,630 يف 31 ديســمرب 2019م
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أراضي مملوكة
ألف ريال سعودي

مباني
ألف ريال سعودي

تحسينات عىل
عقارات مستأجرة
ألف ريال سعودي

معدات
وماكينات ثقيلة

ألف ريال سعودي
أثاث ومفروشات
ألف ريال سعودي

معدات مكتبية
ألف ريال سعودي

سيارات
ألف ريال سعودي

موجودات
بنية تحتية

ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية
التنفيذ تحت 

ألف ريال سعودي

اإلجمالي
2018م

ألف ريال سعودي

التكلفة:
135,283950,070145,08950,26093,86959,58510,2832,330,5482,062,0885,837,075يف بداية السنة

48112,1425,1124,0229,3381871,329623,533656,144–إضافات
–)922,882(7,83137,45110,5094,449691,785–170,857–تحويالت

17,05117,051––––––––المحول من عقارات اســتثمارية )اإليضاح 15(
)7,909()7,909(––––––––االنخفــاض يف القيمــة )اإليضاح )ه( أدناه(

135,2831,121,408157,23163,203135,34279,43214,9193,023,6621,771,8816,502,361يف نهاية السنة
االستهالك:

745,642–203,02638,89925,52060,78541,1126,690369,610–يف بداية السنة
238,968–39,64818,0037,95230,68017,7173,549121,419–المحمل للسنة
984,610–242,67456,90233,47291,46558,82910,239491,029–يف نهاية السنة

صافــي القيمة الدفترية 
135,283878,734100,32929,73143,87720,6034,6802,532,6331,771,8815,517,751 يف 31 ديســمرب 2018م

تم توزيع االســتهالك المحمل للســنة كما يلي:  أ( 

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

69,95852,454تكلفة إيرادات 
196,799186,514أخرى

266,757238,968

تمثل األعمال الرأســمالية تحت التنفيذ بشــكل أساســي تكاليف إنشــاء تتعلق بالبنية التحتية ومشــاريع أخرى يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية.   ب( 

تتضمن األعمال الرأســمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ 128 مليون ريال ســعودي )2018م: 198 مليون ريال ســعودي(.  ج( 

تبلغ قيمة األرض المملوكة 135 مليون ريال ســعودي )2018م: 135 مليون ريال ســعودي(، تتعلق بشــكل رئيســي بموجودات البنية التحتية.  د( 

خالل الســنة ســجلت المجموعة خســارة انخفاض يف القيمة بمبلغ 0.17 مليون ريال ســعودي )2018م: 7.9 مليون ريال ســعودي( مقابل المشــاريع التي لم يتم يعد لها أي نشــاط.  ه( 

ممتلــكات ومعــدات بلــغ مجمــوع قيمتهــا الدفتريــة 359 مليون ريال ســعودي )2018م: 185.5 مليون ريال ســعودي( تم اســتهالكها بالكامل ولكن ال تزال تعمل.  و( 

كما يف 31 ديســمبر 2019م، تم رســملة مبلغ 96.8 مليون ريال ســعودي )2018م: 108.8 مليون ريال ســعودي( كتكلفة اقتراض إلنشــاء ممتلكات ومعدات.  )  ز

قامــت المجموعــة بتحويــل تكاليــف معينــة مــن / إىل ممتلــكات ومعدات واســتثمارات عقارية بناًء عىل التغيير يف االســتخدام المقصود لهذه التطورات.  ح( 
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14. عقود اإليجار
14-1 موجودات حق استخدام

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االســتخدام الحتســاب االســتهالك:

األعمار اإلنتاجية

3 – 10 ســنواتمباني
3 – 4 ســنواتمعــدات وماكينات ثقيلة

2 – 4 ســنواتسيارات

مباين
ألف ريال سعودي

معدات
وماكينات ثقيلة

ألف ريال سعودي
سيارات

ألف ريال سعودي
اإلجمايل

ألف ريال سعودي

التكلفة:
103,71052,5616,424162,695الرصيــد يف 1 يناير 2019م

3,379–1,8731,506إضافات
105,58354,0676,424166,074الرصيد يف 31 ديســمبر 2019م

االستهالك المرتاكم:
4,10017,2281,20022,528كمــا يف 1 يناير 2019م 

11,40216,6342,17830,214المحمل للسنة 
15,50233,8623,37852,742كما يف 31 ديســمبر 2019م

صافــي القيمة الدفترية:
90,08120,2053,046113,332كما يف 31 ديســمرب 2019م

تم توزيع اســتهالك الســنة كما يلي:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

27,492تكلفة اإليرادات
2,722أخرى

30,214
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14-2 مطلوبــات عقود اإليجار
يف 31 ديســمبر، يتــم عــرض مطلوبــات عقــود اإليجار ضمن قائمة المركز المالــي الموحد عىل النحو التالي:

2019
ألف ريال سعودي

80,625الجــزء غير المتداول 
33,013الجزء المتداول 

113,638

حركــة مطلوبات عقود إيجار:

2019
ألف ريال سعودي

132,775كمــا يف 1 ينايــر 2019م )ايضاح 5(
3,379إضافات

5,265أعبــاء مالية )اإليضاح 10(
)27,781(مدفوعات

113,638كما يف 31 ديســمبر 2019م 

فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المســتقبلي اعتبارا من 31 ديســمبر:

2019

احلد األدىن
لمدفوعات اإليجار

)ألف ريال سعودي(

القيمة احلالية 
للحد األدىن 

لمدفوعات اإليجار
)ألف ريال سعودي(

37,50133,013 خالل اثني عشــر شهر 
54,50244,584 ســنة إىل خمسة سنوات 

39,96436,041أعىل من خمس ســنوات
131,967113,638 إجمالــي الحــد األدنى لدفعات اإليجار 

–)18,329( يخصــم: أعباء تمويلية 
113,638113,638القيمــة الحاليــة للحد األدنى لمدفوعات اإليجار 

15. العقارات االستثمارية
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتســاب االســتهالك:

األعمار اإلنتاجية

20–30 سنةمباني
2 سنةتحســينات عىل عقارات مستأجرة

10–30 سنةموجــودات بنية تحتية
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15. العقارات االســتثمارية تابع

أرايض
ألف ريال سعودي

مباين
ألف ريال سعودي

تحسينات عىل
عقارات مستأجرة
ألف ريال سعودي

موجودات بنية
تحتية

ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية
التنفيذ تحت 

ألف ريال سعودي

اإلجمايل
2019

ألف ريال سعودي

التكلفة:
2,825,207945,217945435,5301,145,8285,352,727 يف بداية الســنة

520101,401106,557–4,636–إضافات
)17,980()33()4,042(–)13,101()804(استبعادات

)176,623(––)6,944()169,679(–محــول إىل ممتلــكات ومعدات )اإليضاح 13(
)3,544(––––)3,544(محــول إىل عقارات تطوير 

–)176,623(–169,6796,944–تحويالت
4,293–––4,293–عكــس انخفــاض القيمة عند البيع

2,820,859941,045945432,0081,070,5735,265,430يف نهاية السنة
االستهالك:

220,579–136,81794582,817–يف بداية السنة
52,974–20,629–32,345–المحمل للسنة

)2,300(–)766(–)1,534(–استبعادات
271,253–167,628945102,680–يف نهاية السنة

صافــي القيمة الدفترية
329,3281,070,5734,994,177–2,820,859773,417يف 31 ديســمرب 2019م

أراضي
ألف ريال سعودي

مباني
ألف ريال سعودي

تحسينات عىل
عقارات مستأجرة
ألف ريال سعودي

موجودات بنية
تحتية

ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية
التنفيذ تحت 

ألف ريال سعودي

اإلجمالي
2018

ألف ريال سعودي

التكلفة:
2,857,645952,885945435,5301,006,1985,253,203 يف بداية الســنة

2,753156,681159,434–––إضافات
)13,282(–)2,753(–)7,668()2,861(تحويالت

)29,577(––––)29,577(المحــول إىل عقــارات تطوير )اإليضاح 18(
)17,051()17,051(محــول إىل ممتلــكات ومعدات )اإليضاح 13(

2,825,207945,217945435,5301,145,8285,352,727يف نهاية السنة
االستهالك:

167,764–101,24994565,570–يف بداية السنة
54,023–17,247–36,776–المحمل للسنة

)1,208(–––)1,208(–استبعادات
220,579–136,81794582,817–يف نهاية السنة

صافــي القيمة الدفترية
352,7131,145,8285,132,148–2,825,207808,400يف 31 ديســمرب 2018م
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أ( تــم تخصيــص أراضــي فضــاء مســاحتها 168 مليــون متــرا مربعــا تقريبــا لعملية التطوير الرئيســية لمدينة الملك عبدالله االقتصادية. تشــمل هذه األراضي أرضا مســاحتها 37 مليون مترا مربعــا تقريبا قدمها أحد 
المســاهمين كجزء من مســاهمته يف رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق عليه مقداره 1.700 مليون ريال ســعودي مقابل أســهم بنفس القيمة يف الشــركة )اإليضاح 23(. إن التوزيع المحدد أللرض الفضاء التي 

ســيتم اســتخدامها لمختلف المشــاريع والتي قد تكون للبيع أو إلليجار لم يكتمل بعد. وبالتالي، فإن األرض الفضاء والتكاليف ذات الصلة البالغة 2,407 مليون ريال ســعودي )2018م: 2,412 مليون ريال ســعودي( 
تم تصنيفها كاســتثمار عقاري. لم يحتســب اســتهالك حيث أن العقار االســتثماري يتكون من أراضي مملوكة فقط. تشــمل األراضي الفضاء 24.7 مليون مترا مربعا مرهونا لصالح وزارة المالية مقابل قرض طويل 

األجــل بمبلــغ 5.000 مليــون ريــال ســعودي )اإليضــاح 25 )أ((. إن القــروض التــي تــم الحصــول عليهــا من البنوك التجارية مضمونة مقابــل أراضي فضاء تابعة لمدينة الملك عبداللــه االقتصادية. ومع ذلك، فإن اإلجراءات 
القانونيــة المتعلقــة بضمــان تلــك القــروض اإلضافيــة قيــد التنفيــذ )اإليضاح 25)ب((. وقد تم تخصيص أرض فضاء مســاحتها 15.95 مليون مترا مربعا لتأجيرهــا لعمالء صناعيين.

ب( تم التوصل إىل القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية للمجموعة كما يف 31 ديســمبر 2019م عىل أســاس عملية التقييم التي قامت بها شــركة فاليوســتارت )خبير التثمين العقاري(، وهو مَقيِّم مســتقل 
غير مرتبط بالمجموعة. شــركة فاليوســتارت هي شــركة معتمدة من الهيئة الســعودية للمقيِّمين المعتمدين )"تقييم"( وهي معتمدة أيّضا من المعهد الملكي للمقيِّمين المعتمدين. تمتلك شــركة فاليوســتارت 

المؤهــالت المناســبة والخبــرة المطلوبة يف تقييم أللراضــي والممتلكات ذات الصلة.

لتحديد القيمة العادلة أللرض التي لم يتحدد اســتعمالها المســتقبلي من خالل قيام خبير التثمين العقاري بتطبيق أســلوب تقييم األراضي الســكنية الناهضة بحســاب الســعر األقصى التي يمكن أن يدفعه مطور 
أو مســتثمر افتراضي مقابل األرض لتحقيق أدنى معدل عائد مقبول عىل االســتثمار بناًء عىل أعىل ســعر وأفضل اســتغالل أللرض بما يتناســب مع أوضاع الســوق الحالية. بالنســبة للممتلكات األخرى، تم تحديد 

القيمة العادلة عىل أســاس أســلوب التنافس الســائد يف الســوق والذي يعكس أســعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة وطريقة الرســملة لصافي الدخل. وبالنســبة لطريقة صافي الدخل، يتم تقييم إيجارات 
الســوق لجميــع الوحــدات العقاريــة المتاحــة للتأجيــر بالرجــوع إىل اإليجــارات المحققــة مــن الوحدات المتاحــة للتأجير وغيرها من العقارات ذات المزايا المشــابهة يف المناطق التي تحيط بها. ويتم اعتماد معدل الرســملة 

بالرجــوع إىل معــدالت العائــد التــي يرصدهــا المقيِّمــون للعقــارات المماثلــة يف المنطقــة ويتــم تعديلهــا بناًء عىل خبرة المقيِّمون بالعوامــل المحددة للعقارات ذات الصلة. وعند تقديــر القيمة العادلة للعقارات، فإن 
االســتعمال األعىل واألفضل للعقارات يعتبر االســتعمال الحالي.

تســتخدم المجموعة التسلســل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للعقارات االســتثمارية بواســطة طرق التقييم: 

المستوى 1
ألف ريال سعودي

المستوى 2
ألف ريال سعودي

المستوى 3
ألف ريال سعودي

اإلجمايل
ألف ريال سعودي

47,412,86747,412,867––31 ديسمرب 2019م
47,738,80747,738,807––31 ديسمبر 2018م

إن أي حركــة هامــة يف االفتراضــات المســتخدمة يف التقييــم العــادل للعقــارات االســتثمارية، مثــل معــدل الخصــم والعائد ونمو اإليجار وما إىل ذلك، ســوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل / أعىل بشــكل جوهري لهذه 
الموجودات.

ج( قامــت المجموعــة بتحويــل تكاليــف معينــة مــن / إىل عقارات ومعدات واســتثمارات عقارية بناًء عىل التغيير يف االســتخدام المقصود لهذه التطورات

د( فيمــا يلــي تحليــل العقارات االســتثمارية المحتفظ بها ألغراض متنوعة: 

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

2,173,3192,306,940إيرادات إيجارية
2,820,8582,825,208اســتخدام مســتقبلي غير محدد يف الوقت الحالي

4,994,1775,132,148

ه( كما يف 31 ديســمبر 2019م، تم رســملة مبلغ 23.94 مليون ريال ســعودي )2018م: 37.83 مليون ريال ســعودي( كتكلفة اقتراض لبناء عقارات اســتثمارية.
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16. الموجودات غري الملموســة
فيمــا يلــي بيان للحركات يف الموجودات غير الملموســة:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

التكلفة:
99,10783,246يف بداية السنة

4,37915,861إضافات
103,48699,107يف نهاية السنة

اإلطفاء:
)68,048()80,491(يف بداية السنة
)12,443()10,479(المحمل للسنة
)80,491()90,970(يف نهاية السنة

12,51618,616صــايف القيمة الدفرتية 

17. االســتثمار يف رشكات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الرصيد كما يفحصــة الملكية الفعلية )%(

31 ديسمرب 312019 ديسمبر 312018 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

502,366,1372,376,775%50%اســتثمار يف شــركة تطوير الموانئ )انظر اإليضاح )أ( أدناه(
2045,79045,790%20%اســتثمار يف شــركة بيوتات بروجريســيف اللســتثمار العقاري والتنمية )"بيوتات"( )انظر اإليضاح )ب( أدناه(

2,411,9272,422,565

أ ( رشكة تطوير الموائن
فيما يلي الحركة يف اســتثمار يف شــركة الموانئ للســنة:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

2,376,7752,342,901الرصيد يف بداية الســنة
7,98326,130حصــة من نتائج الســنة، صافي للزكاة المحملة

7,744)18,621(حصة من الدخل / )الخســارة( الشــاملة األخرى
2,366,1372,376,775الرصيد يف نهاية الســنة
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فيمــا يلــي المعلومات الكمية لشــركة تطوير الموانئ:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

8,004,9047,900,555موجــودات غير متداولة
المتداولة 343,798457,100الموجودات 

)2,439,445()2,520,969(مطلوبــات غير متداولة
المتداولة )585,494()516,294(المطلوبات 

الملكية 5,311,4405,332,716حقوق 
2,655,7202,666,358حصــة المجموعــة يف حقــوق الملكية - 50% )2018م: %50(

)287,714()287,714(اســتبعاد الحصــة يف الربــح من بيع أرض ودخل عمولة
)1,869()1,869(تعديــالت متعلقــة باســتحواذ تدريجي وحصة يف الزكاة

2,366,1372,376,775القيمة الدفرتية الســتثمار المجموعة 

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

327,763317,844اإليرادات
15,96655,110صايف الربح للسنة 

15,489)37,242(الدخل / )الخســارة( الشــاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل ربح أو خســارة يف الســنوات االلحقة
70,600)16,882(إجمالي الدخل الشــامل للسنة

7,98326,130حصــة المجموعــة يف ربح الســنة، صايف الزكاة المحملة
7,744)18,621(حصة المجموعة يف الربح / )اخلســارة( الشــاملة األخرى للســنة

بتاريخ 14 جمادى األوىل 1431هـ )الموافق 29 أبريل 2010م( تم تأســيس شــركة تطوير الموانئ - شــركة مســاهمة مقفلة ســعودية - يف المملكة العربية الســعودية والتي تعمل عىل تطوير وتشــغيل وصيانة 
مينــاء الملــك عبداللــه يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة )المينــاء(. وخالل الســنة 2011م، قام المســاهمون يف شــركة تطوير الموانــئ بتوقيع اتفاقية وتم من خاللها االتفاق عىل هيــكل رأس المال وآلية التمويل 

لشــركة تطوير الموانئ. وبموجب شــروط االتفاقية، فإن الحصة يف رأســمال شــركة تطوير الموانئ هي 34%. يف 2012م، قامت الشــركة األم بالمســاهمة يف جزء من تمويل حقوق الملكية بموجب االتفاقية 
واســتثمرت مبلغ 145 مليون ريال ســعودي عىل شــكل أرض وبنية تحتية وتكاليف تطوير أخرى.

بتاريخ 8 أكتوبر 2013م، قرر المســاهمون يف شــركة تطوير الموانئ زيادة المســاهمة يف رأســمال الشــركة األم ليصبح 74%. كما قام المســاهمون بتعديل االتفاقية يف 16 أبريل 2014م وخفض مســاهمة رأســمال 
الشــركة األم يف شــركة تطوير الموانئ لتصبح 51%. بتاريخ 17 يوليو 2014م، قام المســاهمون يف شــركة تطوير الموانئ بتعديل االتفاقية وخفض مســاهمة الشــركة األم يف رأس المال إىل 50%. وبناًء عىل شــروط 

االتفاقية المعدلة، فإن المســاهمين يف شــركة تطوير الموانئ لديهم ســيطرة مشــتركة عىل شــركة تطوير الموانئ وبناًء عليه قامت إدارة الشــركة بتصنيف االســتثمار "كاســتثمار يف شــركة مســتثمر فيها ُمحاســب 
عنهــا بطريقة حقوق الملكية".

قدمت الشــركة ضمان شــركة مع ســندات ألمر إىل بنك تجاري بحدود بمبلغ 1.350 مليون ريال ســعودي زائد أي أرباح مرابحة مســتحقة الدفع من قبل شــركة تطوير الموانئ للســماح لشــركة تطوير الموانئ يف 
الحصول عىل تســهيالت مرابحة متوافقة مع الشــريعة لتمويل تكاليف إنشــاء الميناء بشــكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برهن أســهم الشــركة يف شــركة تطوير الموانئ.
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17. االســتثمار يف رشكات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تابع
أ ( رشكــة تطوير الموائن تابع

قدمت الشــركة ضمانا لبنك تجاري، يقتصر عىل 112.5 مليون ريال ســعودي باإلضافة إىل أي أرباح مرابحة مســتحقة الدفع من قبل شــركة تطوير الموانئ، للســماح لشــركة تطوير الموانئ بتأمين تســهيالت مرابحة 
للســلع متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، بحد أقصى 180 مليون ريال ســعودي. خالل الســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2017م، اســتخدمت شــركة تطوير الموانئ تســهيالت مرابحة بمبلغ 150 مليون ريال ســعودي 

لتمويل متطلبات رأســمالها العامل. تم تعزيز التســهيل المذكور بمبلغ 180 مليون ريال ســعودي خالل ســنة 2018م. وفي هذا الصدد، قدمت الشــركة أيضا ســندات ألمر بمبلغ 75 مليون ريال ســعودي، والتي 
تعززت إىل 90 مليون ريال ســعودي، زائدا أي أرباح مرابحة مســتحقة الدفع من قبل شــركة تطوير الموانئ. 

خالل الســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2017م، دخلت شــركة تطوير الموانئ يف عقد مقايضة أســعار فائدة )"عقود المقايضة"(، مع البنوك التجارية المحلية، للتحوط من التقلبات الســلبية المســتقبلية يف أســعار 
الفائــدة عىل قرضها طويل األجل. 

تــم إثبــات هــذه األدوات الماليــة المشــتقة يف البدايــة بالقيمــة العادلة يف التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد مشــتقات وتم إعادة قياســها الحقــا بالقيمة العادلة.

حــددت شــركة تطويــر الموانــئ عقــود المقايضــة يف بدايتهــا كتحــوط للتدفــق النقــدي. تهدف عقود المقايضة إىل تعديل التدفق النقدي ألســعار الفائدة عىل قرض طويل األجل من ســعر متغير إىل ســعر ثابت خالل مدة 
اتفاقيــات القــروض بالكامــل. تحتســب تحوطــات التدفقــات النقديــة التــي تفــي بالمعاييــر الصارمة لمحاســبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخســارة من الجزء الفعال ألداة التحوط إىل الدخل الشــامل، بينما يتم إثبات 

أي جــزء غيــر فعــال فورا يف قائمة الربح أو الخســارة الموحدة.

كما يف 31 ديســمبر 2019م، كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالســالب بمبلغ 78.8 مليون ريال ســعودي )2018م: 40.62 مليون ريال ســعودي( اســتنادا إىل التقييم المحدد بواســطة نموذج وتأكيده من 
قبــل البنــوك التــي تتعامــل معهــا شــركة تطويــر الموانــئ. تــم تضميــن هــذه القيمة العادلة ضمن المطلوبــات غير المتداولة يف قائمة المركز المالي لشــركة تطوير الموانئ مع المدين المقابل لقائمة الربح أو الخســارة 

والدخل الشــامل اآلخر. ســجلت المجموعة مبلغ 19.08 مليون ريال ســعودي )2018م: 7.7 مليون ريال ســعودي( ضمن الدخل الشــامل اآلخر / )الخســارة( يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــدة بصفتــه جزء من حصتها.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المثبتــة ســابقا يف الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة يف حقــوق الملكيــة إىل الربح أو الخســارة يف الفترات التي يكــون فيها البند المتحوط له يؤثر عىل الربح أو الخســارة، يف نفس الخط كبند 
تحوط معترف به. 

ب ( رشكــة بيوتات المتطورة اللســتثمار والتطوير العقاري
خالل الســنة 2016م، دخلت الشــركة يف ترتيب مع منشــأة تمتلكها مجموعة ســعودية محلية لتأســيس منشــأة جديدة وهي بيوتات - شــركة ذات مســؤولية محدودة - لبناء وتملك وإدارة مجمع ســكني يف مدينة 

الملــك عبدالله االقتصادية. 

تمتلك الشــركة أســهما بنســبة 20% من رأس مال شــركة بيوتات. وطبقا التفاقية المســاهمين، فقد قامت الشــركة باســتثمار إضافي بمبلغ 54 مليون ريال ســعودي لتطوير المشــروع. عالوًة عىل ذلك، خالل ســنة 
2016م باعت الشــركة قطعة أرض إىل بيوتات بمبلغ 54 مليون ريال ســعودي.

فيما يلي الحركة يف شــركة بيوتات خالل الســنة:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

200200استثمار أولي
53,75553,755استثمار إضافي

)8,165()8,165(اســتبعاد الحصة يف الربح من بيع أرض
45,79045,790

100



18. عقارات التطوير
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

2,095,2372,256,283تكاليــف متكبدة حتى تاريخه
3,54429,577المحول من عقارات اســتثمارية )اإليضاح 15(

2,098,7812,285,860
)270,324()252,946(المحــول إىل تكلفــة اإليرادات )اإليضاح 7(

)1,329()1,329(مخصــص عقارات التطوير
1,844,5062,014,207

)411,098()790,126(الجــزء المتداول من عقارات التطوير
1,054,3801,603,109الجــزء غيــر المتداول من عقارات التطوير

تتضمــن عقــارات التطويــر أرض بمبلغ 163.6 مليون )2018م: 176.8 مليون ريال ســعودي(.

كما يف 31 ديســمبر 2019م، تم رســملة مبلغ 29.38 مليون ريال ســعودي )2018م: 128 مليون ريال ســعودي( كتكلفة اقتراض لبناء عقارات تطوير.

قامــت المجموعــة بتحويــل تكاليــف معينــة من عقارات اســتثمارية إىل عقارات تطويرية بناًء عىل التغيير يف االســتخدام المقصود لهذه المشــاريع.

19. الذمم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

656,742647,204مجموع الذمــم المدينة التجارية 
)86,411()150,418(يخصــم: مخصــص ديون مشــكوك يف تحصيلها )انظر اإليضاحات أدناه(

506,324560,793
37,66418,427مســاهمة مستحقة القبض

33,25341,772مدفوعات مقدما
17,50132,232سلف لموردين

31,394–ضريبــة قيمة مضافة مســتحقة القبض
7,32715,053مبالغ مســتحقة من أطراف ذات عالقة )اإليضاح 30(

1,641508عمولــة مســتحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل
52,95161,359أخرى

656,661761,538

أ( كمــا يف 31 ديســمبر 2019م، الذمــم المدينــة بقيمــة إســمية 150.4 مليــون ريــال ســعودي )2018م: 86.4 مليــون ريال ســعودي( تم تخفيض قيمتهــا. تتضمن الذمم المدينة غير منخفضــة القيمة مبلغ 417 مليون 
ريــال ســعودي )2018م: 443 مليــون ريــال ســعودي( مســتحقة الدفــع، أكثــر مــن دورة التجميــع العاديــة، ولكنها غيــر منخفضة القيمة. بناًء عىل الخبرة الســابقة، من المتوقع أن يتم تحصيل جميــع الذمم المدينة التي لم 

تنخفــض قيمتهــا بالكامــل. يتــم إثبــات الذمــم المدينــة فيمــا يتعلــق ببيــع العقارات عن طريق ســندات ألمــر وضمانات بنكية، إن الحد األدنى للضمانات مقابــل بيع المعامالت العقارية هو القيمة الســوقية للعقار الُمباع 
للعميــل حيــث تقــوم المجموعــة بتحويل ســند الملكية للعميل فقط عند االســتالم المرضــي لكامل قيمة العقد.
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19. الذمــم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى تابع
ب( فيمــا يلــي الحركة يف مخصص الديون المشــكوك يف تحصيلها:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

86,41149,696يف بداية السنة
64,00737,200مخصصات للسنة

)485(–ديون مشــكوك يف تحصيلها مشــطوبة
150,41886,411يف نهاية السنة

كمــا يف 31 ديســمبر، بلغــت أعمار الذمــم المدينة كما يلي:

اإلجمايل
ألف ريال سعودي

غري متأخرة السداد
وغــري منخفضة القيمة

ألف ريال سعودي

متجــاوزة لتاريخ االســتحقاق ولكن غــري منخفضة القيمة

> 30 يوم
ألف ريال سعودي

30–60 يوم
ألف ريال سعودي

61–90 يوم
ألف ريال سعودي

91–180 يوم
ألف ريال سعودي

< 180 يوم
ألف ريال سعودي

31656,74234,75928,30812,10914,44851,009516,109 ديسمرب 2019
31647,20447,16918,03835,69517,03450,854478,414 ديسمبر 2018

 ج( بلغ االلتزام المســتقبلي للذمم المدينة مقابل عقود المبيعات الموقعة اعتبارا من 31 ديســمبر 2019م، مبلغ 1,530 مليون ريال ســعودي )2018م:. 1,269.8 مليون ريال ســعودي(.

 د( الحركــة يف اإليــرادات غيــر المفوترة هي كما يلي:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

711,467632,778الرصيد يف بداية الســنة
889,017922,977اإليرادات للسنة

)844,288()523,431(فواتير صدرت خالل الســنة
1,077,053711,467

)502,344()362,141(الجــزء المتداول إليرادات غير مفوترة 
714,912209,123الجــزء غيــر المتداول إليرادات غير مفوترة 

20. ودائــع المرابحة ألجل لدى البنوك
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

279,806598,655ودائــع مرابحة )اإليضاح 21(
)548,655()279,806(ودائــع مرابحــة قصيرة األجل )اإليضاح 21(

–50,000
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21. النقــد وما يف حكمه
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

124,58753,977نقــد وأرصدة لدى البنوك
279,806548,655ودائــع مرابحــة قصيــرة األجل )انظر اإليضاح أدناه واإليضاح 20(

404,393602,632

ودائع المرابحة ألجل مودعة لدى بنوك تجارية وتدر عائد عمولة بالمعدالت الســائدة يف الســوق.

 يجــب عــىل الشــركة االحتفــاظ ببعــض اإليداعــات / األرصــدة بنســبة 5% مــن المبالــغ المحصلــة من العمالء مقابل بيع عقارات تحت التطوير ويتم االحتفاظ بهذه اإليداعات يف حســابات ضمان. بلغ رصيد هذه الحســابات 
اعتبارا من 31 ديســمبر 2019م مبلغ 30.3 مليون ريال ســعودي )2018م: 11.7 مليون ريال ســعودي(. وهذه اإليداعات / األرصدة غير مرهونة.

22. الذمــم المدينــة للموظفني – برنامج تملك مزنل
طبقــا لسياســة المجموعــة، وحتــى 31 ديســمبر 2016م كانــت المجموعــة تبيــع لموظفيهــا المؤهليــن وحدات مبنية من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فوائد عىل مدى عشــرين ســنة. يتــم إثبات إجمالي قيمة 

مدفوعــات اإليجــار كذمــم مدينــة بموجــب برنامــج تملــك منزل للموظــف. الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم يتم تســجيله كإيرادات فائدة غير مكتســبة.

إيرادات فائدة غير مكتســبةالقيمــة الحاليــة إلجمالي الذمم المدينةمجمــوع الذمم المدينة

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

7,2136,2783,9063,4623,3072,816الجزء المتداول
الجــزء غير المتداول:

28,85325,11117,05015,03311,80310,078 ســنة إىل خمسة سنوات
86,52979,38667,59562,59318,93416,793 أكثر من خمس ســنوات

115,382104,49784,64577,62630,73726,871
122,595110,77588,55181,08834,04429,687

23. رأس المال
رأس مال الشــركة األم مقســم إىل 850 مليون ســهم بقيمة 10 ريال ســعودي للســهم )2018م: 850 مليون حصة، قيمة كل منها 10 ريال ســعودي( موزعة كما يلي:

20192018

عدد األسهم
)باأللف(

رأس المال 
ألف ريال سعودي

عدد األسهم
)باأللف(

رأس المال 
ألف ريال سعودي

680,0006,800,000680,0006,800,000ُمصدر نقدا
170,0001,700,000170,0001,700,000ُمصــدر عينيا )اإليضاح 15 )أ((

850,0008,500,000850,0008,500,000

النظامي 24. االحتياطي 
وفقا للنظام األساســي للشــركة المعتمد من قبل المســاهمين خالل أبريل 2017م، يجب عىل الشــركة تجنيب 10% من صافي ربحها يف كل ســنة بعد تســوية خســائرها المتراكمة، إن وجدت، حتى يتم تكوين 

احتياطــي يســاوي 30% مــن رأس المــال. يمكــن للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن تحويــل االحتياطــي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتياطــي 30% من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. نظرا لتكبد الشــركة 
لخســارة صافية خالل الســنة، لم يتم تحويل هذا المخصص.
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25. القروض طويلة األجل
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

5,000,0005,000,000قــرض مــن وزارة المالية )انظر اإليضاح )أ( أدناه(
3,113,7502,908,750أخــرى )انظر اإليضاح )ب( أدناه(

8,113,7507,908,750
)857,500()1,557,500(الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلة األجل )انظر اإليضاح )أ( و )ب( أدناه(

6,556,2507,051,250اجلــزء غــري المتداول من قروض طويلة األجل

أ( خالل ســنة 2011م، اســتلمت الشــركة األم قرضا بمبلغ 5.000 مليون ريال ســعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبدالله االقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن 24.7 مليون مترا مربعا من أرض 
فضاء ويترتب عىل القرض عمولة ســنوية حســب األســعار التجارية وكان مســتحق الســداد أصال لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشــركة مهلة مدتها ثالث ســنوات عىل أن يتم الســداد بعد ذلك عىل ســبعة أقســاط 

ســنوية اعتبارا من 1 يونيو 2015م. ولكن وبناًء عىل الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد، أعادت وزارة المالية خالل ســبتمبر 2015م جدولة القرض بتمديد فترة اإلمهال إىل خمس ســنوات 
إضافية. بناًء عىل النقاش الذي دار خالل الســنة، أعادت وزارة المالية جدولة الدفعة األوىل المســتحقة يف الفترة من يونيو 2020م إىل يناير 2021م، وبالتالي فإن المبلغ األساســي للقرض مســتحق الســداد اآلن عىل 

ســبعة أقســاط ســنوية ابتداًء من يونيو 2021م مع عمولة مســتحقة تُدفع ســنويا.

ب( خالل ســنة 2014م، وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســالمية مع بنك تجاري بمبلغ 2.000 مليون ريال ســعودي. يترتب عىل تســهيالت المرابحة للتمويل عمولة حســب األســعار التجارية. بلغ الرصيد 
القائم للقرض طويل األجل كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 976.25 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 1,508.75 مليون ريال ســعودي(. وفقا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية 

أقســاط نصف ســنوية اعتبارا من 30 يونيو 2018م حتى 31 ديســمبر 2021م. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا - بمبلغ 532.5 مليون ريال ســعودي - كمطلوبات متداولة. القرض مضمون 
مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبدالله االقتصادية، بقيمة 3.002 مليون ريال ســعودي، تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي. 

خالل ســنة 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 األجل كما 
يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 437.5 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 500 مليون ريال ســعودي(. وفقا لشــروط االتفاقية، يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارا من 20 أكتوبر 

2019م حتى 20 أبريل 2023م. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا - بمبلغ 125 مليون ريال ســعودي - كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدينة الملك 
عبداللــه االقتصاديــة، بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلــغ 1.500 مليــون ريــال ســعودي منها نســبة 92% تم اســتكماله فعليا والجزء المتبقي قيد اإلجراء. القرض مضمون أيضا بســند ألمــر بمبلغ 1.200 مليون ريال 

سعودي.

خالل الســنتين 2014م و 2015م، قامت الشــركة بتوقيع اتفاقيتي تســهيالت مع بنك تجاري بمبلغ 1.000 مليون ريال ســعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حســب المعدالت التجارية الســائدة. بلغ الرصيد 
القائم للقرض كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 1.700 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 900 مليون ريال ســعودي(. وفقا لبنود االتفاقيتين، فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي 8 ســنوات من البداية 

حتى النهاية مع فترة إمهال 3 ســنوات اعتبارا من تاريخ االتفاقيتين. وبغرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة، فقد تم ترتيب تســهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ 250 مليون ريال ســعودي مرتبط بكل اتفاقية من 
االتفاقيتين للســماح بالتدوير )الســداد والســحب( بحيث يكون أصل القرض متاحا للشــركة خالل فترة الـ 3 ســنوات األوىل من القرض. تم تصنيف األقســاط المســتحقة خالل اثني عشــر شــهرا - بمبلغ 200 مليون 
ريــال ســعودي - كمطلوبــات متداولــة. إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جــزء من أراض فضاء ملــكا لمدينة الملك عبدالله االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ 3.000 مليون ريال ســعودي. وتســهيالت 

القرض أيضا مضمونة بســند ألمر بمبلغ 2.250 مليون ريال ســعودي.

26. القروض قصرية األجل
خالل ســنة 2018م، اســتفادت الشــركة من تســهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة 250 مليون ريال ســعودي، ويترتب عليها عمولة حســب األســعار التجارية الســائدة، بهدف تمويل متطلبات رأس المال 

العامل. تم تخفيض تســهيل القرض المذكور إىل 200 مليون ريال ســعودي خالل الســنة الحالية وهو مضمون بســند أذني قدره 200 مليون ريال ســعودي. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م 
مبلغ 170 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 150 مليون ريال ســعودي(.
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عالوة عىل ذلك، اســتخدمت الشــركة، من التســهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة 400 مليون ريال ســعودي، مبلغ 150 مليون ريال ســعودي خالل الســنة الحالية بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل. تحمل 
تســهيالت القرض المذكور عمولة باألســعار التجارية الســائدة وهي مضمونة مقابل ســند ألمر بمبلغ 2.500 مليون ريال ســعودي )راجع اإليضاح 25 )ب((. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م 

مبلغ 150 مليون ريال ســعودي.

باإلضافة إىل ما ســبق، تمتلك الشــركة تســهيالت ائتمانية مســتندية بقيمة 250 مليون ريال ســعودي من بنك تجاري. بلغ الرصيد القائم كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 42.7 مليون ريال ســعودي.

عالوة عىل ذلك، هناك تســهيالت تكميلية من بنك تجاري آخر، بمبلغ 30 مليون ريال ســعودي. بلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف 31 ديســمبر 2019م مبلغ 3.7 مليون ريال ســعودي.

27. مكافــأة نهاية اخلدمة للموظفني
الوصف العام للخطة

تديــر المجموعــة برنامجــا معتمــدا غيــر ممــول لمنافــع مكافــأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل يف المملكة العربية الســعودية. فيما يلي الحركة يف مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للســنة المنتهية:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

64,22052,758الرصيد يف بداية الســنة
المدرج يف قائمة الربح أو الخســارة الموحدة

14,42113,257تكلفــة الخدمة الحالية
الفوائد 2,8131,856تكلفة 

17,23415,113
المدرج يف قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة

مكاســب إعادة القياس الناتجة عن:
المالية 586)448(االفتراضات 

)769()4,362(تعديالت
)183()4,810(ربح اكتواري 

)3,468()12,776(منافع مدفوعة
63,86864,220الرصيد يف نهاية الســنة 

االفراضات االكتوارية
فيمــا يلــي االفتراضات االكتوارية األساســية التي جــرى تطبيقها يف تاريخ التقرير:

20192018

4.38%2.97%معدل الخصم
5%3.5%معدل زيادة الرواتب المســتقبلي/المتوقع

1.17%1.17%معدل الوفيات
عىل أســاس العمر والخدمة – معتدلعىل أســاس العمر واخلدمة - معتدلمعدل تســريح الموظفين من الخدمة

60 سنة60 سنةسن التقاعد
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27. مكافــأة نهاية اخلدمة للموظفني تابع
فيمــا يلــي تحليــل الحساســية لمنافــع مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفين كما يف 31 ديســمبر مقابل التغيرات يف االفتراضات الرئيســية المرجحة:

التغير يف
االفتراضات بمقدار

التأثيــر عــىل مطلوبــات مكافأة نهاية الخدمــة للموظفين الزيادة/ )النقص(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

الزيادة يف المعدل
ألف ريال سعودي

النقص يف المعدل 
ألف ريال سعودي

الزيادة يف المعدل
ألف ريال سعودي

النقص يف المعدل 
ألف ريال سعودي

5,481)4,753(5,881)5,096(1%معدل الخصم
)4,769(5,391)5,118(15,789%معــدل زيادة الرواتب المســتقبلي / المتوقع

17)17(17)17(10%معدل الوفيات
628)586(620)579(10%معدل تســريح الموظفين من الخدمة

28. الذمم الدائنة والمســتحقات
31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

401,907312,714ذمم دائنة تجارية
218,024155,170أعباء تمويل مســتحقة

223,121200,484محتجزات دائنة
132,223117,620تكاليف عقود مســتحقة الدفع

94,06992,490دفعــات مقدمة من عمالء
44,32149,847مبالــغ تبرعات ألغــراض خيرية )انظر اإليضاح أدناه(

15,10623,053مبالغ مســتحقة إىل أطراف ذات عالقة )اإليضاح 30(
–3,737ضريبة القيمة المضافة المســتحقة

154,083103,625مصروفات مســتحقة وذمم دائنة أخرى
3,3072,816إيــرادات فائــدة غير مكتســبة - برنامج تملك منزل )اإليضاح 22(

15,21030,244ربح غير مســتحق
1,305,1081,088,063

قــرر مجلــس اإلدارة خــالل الســنة 2006م التبــرع بالمبلــغ المكتســب مــن حصــة المســاهمين المؤسســين يف رأس المال )قبل الطرح األولــي يف االكتتاب العام( والتي تم إيداعها يف ودائع ثابتــة محتفظ بها لدى بنك قبل 
أن يتــم إيــداع المبالــغ يف برنامــج ودائــع إســالمية. وقــد تمت إضافة العمولة المكتســبة من هذه الوديعة إىل المبلــغ المتبرع به ألغراض خيرية.

29. الزكاة
المحمل للسنة

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

45,00066,000مخصص الســنة الحالية

يســتند المخصص للســنة عىل الوعاء الزكوي لكل من الشــركة األم وشــركاتها التابعة.
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احلركة يف المخصص
فيمــا يلي بيــان للحركة يف مخصص الزكاة:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

156,843153,086يف بداية السنة
45,00066,000المحمل للسنة

)62,243()80,027(مدفوعات خالل الســنة
121,816156,843يف نهاية السنة 

موقف الربوط
الرشكــة األم – إعمــار المدينة االقتصادية

أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )"الهيئــة"( ربطــا زكويــا للســنوات مــن 2006م إىل 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة اســتقطاع بمبلغ 90.4 مليون ريال ســعودي إضافًة إىل غرامة تأخير. كانت 
القضية منظورة لدى ديوان المظالم. تمشــيا مع إجراءات االســتئناف ودون إثبات االلتزام، قامت الشــركة بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج عىل فروقات ضريبة االســتقطاع. 

لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية. قدمت الشــركة التماســا إىل الديــوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر يف الحكم وإعادة دراســة القضية. لم يتــم قبول االلتماس من قبل ديوان 
المظالم وأبقى الديوان عىل القرار الســابق.

خالل ســنة 2019م، أصدرت الهيئة خطاب لتحصيل التزام زكاة إضافي بمبلغ 86.6 مليون ريال ســعودي. قامت الشــركة بتســوية 20% من إجمالي المطلوبات يف عام 2019م و 43% من إجمالي المطلوبات بعد 
نهاية العام. عالوة عىل ذلك، وافقت الهيئة عىل الســماح بأربعة أقســاط شــهرية لســداد التزام الزكاة.

كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالــم. أصدر ديوان المظالم قرارا بتأييد اعتراض الشــركة المتعلق بغرامــة التأخير. قدمت الهيئة اســتئنافا إىل الديوان الملكي ضد قرار ديوان 
المظالــم فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخير، والتــي ال تزال يف انتظار صدور الحكم.

قامت الشــركة بتســوية التزامات الزكاة اإلضافية وإنهاء الربوط للســنوات من 2009م إىل 2011م. قامت الشــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للســنوات حتى 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة.

 الــرشكات التابـــعة - رشكــة اســتثمارات المــدن االقتصاديــة القابضة، ورشكة تطويــر المناطق الصناعية المحدودة، ورشكة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية، 
والرشكــة الرائــدة إلدارة عقــارات المدن االقتصادية، ورشكة تطويــر عقارات المدن االقتصادية.

أنهت شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة ربطها حتى ســنة 2012م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى ســنة 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة. طلبت الهيئة معلومات إضافية بخصوص الســنوات من 
2014م حتى 2018م والذي تم الرد عليها بشــكل واِف.

أنهت شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى ســنة 2012م. أصدرت الهيئة الربط الزكوي للســنوات من 2013م إىل 2015م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة 4.6 مليون ريال ســعودي. 
واعترضــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة عــىل تقييــم الهيئــة، حيث قدمت المســتندات الداعمة لموقفها. أحالت الهيئة القضية إىل األمانة العامة للجان الضرائب وســجلت شــركة تطوير المناطق 

الصناعيــة المحــدودة أيًضــا اســتئناًفا عــىل البوابــة اإللكترونيــة أللمانة. قدمت الهيئة تعليقاتها عىل االســتئناف المقدم الذي اســتجابت لــه يف حينه وال يزال الرد منتظراً. 

قدمت شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة اإلقرارات الزكوية حتى ســنة 2018م وحصلت عىل شــهادات الزكاة.

قدمت شــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية، والشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية، و شــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتها الزكوية للفترة / للســنوات من 2013م إىل 
2018م وحصلتا عىل شــهادات زكاة غير مقيدة. 

قدمت شــركة إعمار المعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة / للســنوات من 2016م إىل 2018م وحصلت عىل شــهادات زكاة غير مقيدة.
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30. إفصاحــات األطراف ذات العالقة
خالل الســير االعتيادي أللعمال، دخلت الشــركة يف معامالت مع المنشــآت األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة يف معيار المحاســبة الدولي 24. تمثل الجهات ذات العالقة المســاهمين الرئيســين 

وموظفــي اإلدارة العليــا يف المجموعــة والمنشــآت التــي تمــارس عــىل هــذه الجهــات ســيطرة مشــتركة أو نفوذا جوهريا. يتم تنفيــذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشــروط لم تكن أفضل 
مــن تلــك المتوفــرة أو التــي كانــت معقولــة ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه المعامــالت المماثلة مع أطراف ذات العالقة، أي ما يعادل تلك المعامالت الطويلة الســائدة. باإلضافة إىل اإليضــاح 17، فيما يلي المعامالت 

الجوهريــة مــع الجهــات ذات العالقة خالل الفترة واألرصــدة المتعلقة بها:

المعامالتطرف ذو عالقة طبيعة 

الرصيد كما يفمبالغ المعامالت

2019
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

المبالغ المســتحقة من أطراف ذات عالقة
4,6167,3493,2117,941إيجــارات عقــود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمةشركات شقيقة

–5,64027,7621,650بيع عقارات
1,4971,2089712,241مصروفــات عقود وإيجارات ومرافقمشروع مشترك

1,179186895203بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمةموظفــي اإلدارة العليا
–222–222إيرادات إيجارية

1645802314,668بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمةمجلس اإلدارة
–147–147إيرادات إيجارية

7,32715,053اإلجمايل 
المبالغ المســتحقة إىل أطراف ذات عالقة

)2,619()2,619(––مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعةشركات شقيقة
)305()415(3894,187خدمــات مقدمة إىل المجموعة

)7,965()7,961(––دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة
––20276مشتريات بضائع

)89()89(––مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعةشركات شــقيقة ذات تأثير كبير
)7,875(–16,26323,197مكافآتموظفــي اإلدارة العليا

)4,200()4,003(4,0034,200مكافــآت وبدالت حضور اجتماعاتمجلس اإلدارة
–)19(––مبالــغ مقدمة مقابل خدمات

)23,053()15,106(اإلجمايل

تعويضــات موظفــي اإلدارة العليا للمجموعة

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

13,15915,981منافــع الموظفين قصيرة األجل
346401منافــع غير نقدية

1,3472,434منافــع ما بعد التوظيف
1,4112,375مكافــأة إنهاء الخدمة

2,006–منافــع طويلة األجل أخرى
16,26323,197

7,9018,375المبلغ المســتحق لموظفي اإلدارة الرئيســيين
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31. االلزتامــات واالرتباطات المحتملة
باإلضافــة إىل اإلفصــاح المبيــن يف اإليضاحــات 17 و 25 و 29 فــإن يف االلتزامــات واالرتباطــات المحتملــة كما يف 31 ديســمبر 2019م هي كما يلي:

أ(   لــدى المجموعــة التزامــات قائمــة متعلقــة بنفقــات مســتقبلية لتطويــر مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة يف الســنوات القليلــة القادمــة بمبلــغ 781 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: 1.271 مليون 
ريال سعودي(.

ب(   المجموعــة مــن وقــت آلخــر تكــون هــي الطــرف المدعــى عليــه يف قضايــا قانونية، والتي تتمثل بصورة أساســية يف نزاعات تجارية. تتوقع اإلدارة أن تكون النتيجــة لصالحها فيما يتعلق بجميــع القضايا المقامة ضد 
المجموعــة. وبنــاًء عليــه، لــم يتم تكوين مخصص يف هــذه القوائم المالية الموحدة.

ج(  التزامات عقود اإليجار التشــغيلي:

المجموعة كمؤجِّر
أبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلي عــىل محفظتهــا للعقــارات االســتثمارية. فيما يلي دفعات الحد األدنى المســتقبلية إلليجارات المســتحقة القبض بموجب عقود إيجار تشــغيلي كما يف تاريــخ التقرير المالي لكن 

لم يتم تســجيلها كذمم مدينة:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

49,11253,740خالل سنة
191,348201,941بعد ســنة واحدة ولكن أقل من خمس ســنوات

574,169617,315أكثر من خمس ســنوات
814,629872,996

القطاعية 32. المعلومات 
تقــوم المجموعــة بمراقبــة نتائــج التشــغيل لقطاعاتهــا التجاريــة بشــكل منفصــل بغــرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع اســتنادا إىل الربح أو الخســارة التشــغيلية ويقاس 

بصورة ثابتة مع الربح أو الخســارة التشــغيلية يف القوائم المالية الموحدة.

قطاعات األعمال
ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظيم المجموعة يف ثالثة قطاعات رئيســية وهي: األنشــطة الســكنية، وانشــطة التطوير الصناعية، أنشــطة والضيافة والترفيه. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيســية للمجموعة 

واألعمــال التــي ال تفــي بصــورة فرديــة بمتطلبــات القطــاع القابل إللفصاح عنه طبقــا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8 حول القطاعات التشــغيلية.

فريــق القيــادة التنفيذيــة هــو رئيــس صانــع القــرار التشــغيلي ويراقــب النتائج التشــغيلية لوحدات األعمال الخاصة به بشــكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص المــوارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء 
القطاع عىل أســاس الربح أو الخســارة ويتم قياســه بشــكل متســق مع الربح أو الخســارة يف البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

32. المعلومــات القطاعية تابع
اإليرادات والربحية حســب القطاعات

أنشطة سكنية
ألف ريال سعودي

تطوير صناعي
ألف ريال سعودي

ضيافة وترفيه
ألف ريال سعودي

أخرى
ألف ريال سعودي

التعديالت واإللغاء
ألف ريال سعودي

اإلجمايل
ألف ريال سعودي

المنتهية: للسنة 
31 ديسمرب 2019م

اإليرادات
986,888–522,789318,65275,94569,502العمالء الخارجيون

–)148,920(14,8674,65131,63397,769بين القطاعات
537,656323,303107,578167,271)148,920(986,888

النتائج
تكلفــة المخزون والخدمات

)458,813()110,624()161,248()34,366()63,106()310,716(معتــرف به كمصروف
)59,881(–)55,824()3,564(–)493(خسارة انخفاض 

)236,993(–)232,269()4,424(–)300(أعباء مالية
791–561136616إيرادات مرابحة

)349,956(–)199,962()84,874()23,846()41,274(االستهالك
)10,479(–)10,224()20(–)235(االطفاء

7,983–7,983–––حصــة نتائج حقوق الملكية المســتثمر فيها
102,015–60,878)11,545(19,87232,810دخــل / )مصروفات( أخرى 

)445,363(–––––إيــرادات / )مصاريــف( أخرى غير مخصصة
)463,808(الخســارة قبل الزكاة

المنتهية: للسنة 
31 ديسمرب 2018م

اإليرادات
1,008,234–561,626251,04742,253153,308العمالء الخارجيون

–)136,388(13,0044,06834,18085,136بين القطاعات
574,630255,11576,433238,444)136,388(1,008,234

النتائج
تكلفــة المخزون والخدمات

)494,613(85,751)178,499()3,942()49,826()348,097(معتــرف به كمصروف
)49,835(–)47,362()1,593(–)880(خسارة انخفاض 

)59,653(–)58,978()624()3()48(أعباء مالية
7,737–2,5722,7021,777686إيرادات مرابحة

)292,419(–)185,511()49,533()21,902()35,473(االستهالك
)12,443(–)12,402(––)41(االطفاء

26,130–26,130–––حصــة نتائج حقوق الملكية المســتثمر فيها
209,909–41,22890,3531,29577,033دخــل / )مصروفات( أخرى 

)414,635(–––––إيــرادات / )مصاريــف( أخرى غير مخصصة
)71,588(الخســارة قبل الزكاة

110



33. إدارة مخاطــر األدوات المالية
نظرة عامة

قد تتعرض أنشــطة المجموعة إىل مخاطر مالية متنوعة. يركز برنامج إدارة المخاطر عىل إدارة الســيولة القوية ومراقبة متغيرات الســوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي الســعي باســتمرار إىل تقليص التأثيرات 
العكســية المحتملة عــىل األداء المالي للمجموعة.

قــد تتعــرض المجموعــة للمخاطر التالية من اســتخدامها أللدوات المالية:

أ(  مخاطر االئتمان؛

ب(  مخاطر أســعار العموالت؛

ج(  مخاطــر العمالت؛ و

د(  مخاطر الســيولة.

يمثــل هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض المجموعــة لــكل نوع من أنواع المخاطر أعاله، وأهداف المجموعة وسياســاتها وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة المخاطــر وإدارة المجموعة لرأس المال. 

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة فيمــا يتعلــق بوضــع إطــار إدارة المخاطــر التي تتعرض لها المجموعة واإلشــراف عىل إدارة المخاطر. وتضطلع اإلدارة العليا للمجموعة بمســؤولية تطوير ومراقبة سياســات 
إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة ورفع تقارير منتظمة بذلك إىل مجلس اإلدارة حول أنشــطتها. 

تــم وضــع سياســة إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة )الرســمية وغيــر الرســمية( لتحديد وتحليــل المخاطر التي واجهتها المجموعة من أجــل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبــة المخاطر وااللتزام بالحدود. يتم 
مراجعة سياســة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغيرات يف ظروف الســوق وأنشــطة المجموعة.

تشــرف لجنــة المراجعــة يف المجموعــة عــىل كيفيــة مراقبــة اإلدارة للتقيــد بسياســات وإجراءات إدارة مخاطــر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطــر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها المجموعة. وتســاعد 
لجنــة المراجعــة يف المجموعــة بدورهــا الرقابــي مــن خــالل المراجعــة الداخليــة. ويقوم التدقيــق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجــراءات إدارة المخاطر والنتائج التي يتم إطالع لجنــة المراجعة عليها.

تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن الذمــم الدائنة والمســتحقات والقروض طويلة األجل. يتمثل الهدف الرئيســي من هــذه المطلوبات المالية تمويل عمليــات المجموعة. تتضمن الموجودات 
الماليــة الرئيســية للمجموعــة االســتثمار يف شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة، ذمــم الموظفين المدينة – برنامــج تملك منزل، وذمم مدينة وودائع مرابحة ألجل لــدى البنوك والنقد وما يف حكمه.

يقــوم مجلــس اإلدارة بالمراقبــة والموافقــة عىل السياســات إلدارة كل هذه المخاطــر الملخصة فيما يلي:

أ( مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان خســارة ماليــة تتعــرض لهــا المجموعــة يف حــال إخفاق عميل أو طرف مقابــل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعــرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساســية من ذممها المدينة 

وموجوداتهــا المتداولــة األخــرى باإلضافة إىل ودائــع مرابحة ألجل لدى البنوك. 

تقوم المجموعة بتقييم مخاطر ائتمان العمالء وفًقا لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطرائتمان العمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناًء عىل عملية التصنيف االئتماني.

يتــم إجــراء تحليــل انخفــاض القيمــة يف كل تاريــخ تقريــر باســتخدام مصفوفة مخصص لقياس خســائر االئتمان المتوقعة. تســتند معدالت المخصصات عىل األيام الماضية المســتحقة لشــرائح العمالء المختلفة 
ذات أنمــاط الخســارة المماثلــة. يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعكــس المعلومات الحالية والمســتقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي )مثــل توقعات الناتج المحلي اإلجمالي وتوقعــات الصناعة( التي تؤثر 
عــىل قــدرة العمــالء عــىل تســوية المســتحقات. يعكــس الحســاب النتيجــة المرجحة االحتماليــة والمعلومات المعقولة والداعمة التــي تتوفر يف تاريخ إعداد التقارير حول األحداث الماضية والظــروف الحالية والتنبؤات 

بالظروف االقتصادية المســتقبلية.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م

33. إدارة مخاطــر األدوات المالية تابع
أ( مخاطــر االئتمان تابع

تعمــل المجموعــة عــىل الحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء عــن طريق مراقبة الذمم المدينــة القائمة. تنص اتفاقيات البيع مع العمالء عىل أن صك ملكية العقار ســيتم نقله إىل العمالء فقط عند اســتالم 
ســعر البيع بشــكل كامل. يمثل أكبر خمســة عمالء ما نســبته 11.5 % )2018م: 12.3%( من الذمم المدينة المســتحقة كما يف 31 ديســمبر 2019م. تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بودائع 

المرابحــة مــع البنــوك عــن طريــق التنويــع واســتثمار مــع جهــات مقابلة مع تصنيف جيد. تختلف مدة الدفع من منتج آلخر مع بعض االســتثناءات عىل مســتوى العميل.

فيمــا يتعلــق مخاطــر االئتمــان الناشــئة مــن موجــودات ماليــة أخــرى للمجموعــة فــان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشــأ من تعثر الجهات التي يتــم التعامل معها، علما بأن أقصى تعرض يعــادل القيمة الدفترية 
لهذه األدوات.

إن الحــد األقصــى اإلجمالــي لتعــرض المجموعــة لمخاطر االئتمان كما يف تاريــخ التقرير هو كما يلي:

31 ديسمرب 2019
ألف ريال سعودي

31 ديسمبر 2018
ألف ريال سعودي

756,325742,551ذمم مدينة 
50,000–ودائع مرابحة ألجل
404,393602,632النقــد وما يف حكمه

1,160,7181,395,183

تركــز المخاطر الزائد
ينشــأ التركــز عندمــا تــزاول عــدد مــن الجهــات المقابلــة أنشــطة تجاريــة مماثلة أو أنشــطة يف نفــس المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون لها نفس الســمات االقتصادية مما يؤثر عىل مقدرتهــا يف الوفاء بالتزاماتها 

التعاقديــة للتأثــر بطريقــة مماثلــة بالتغيــرات االقتصاديــة أو السياســية أو أي ظــروف أخــرى. تتــم إدارة مخاطــر التركز من خالل التركيز عىل المحافظــة عىل محافظ متنوعة. من أجل تجنــب التركيز المفرط للمخاطر، 
تتضمــن سياســات وإجــراءات المجموعــة إرشــادات محــددة للتركيــز عــىل الحفاظ عىل محافظ متنوعة. يتــم التحكم يف التركيزات المحددة لمخاطــر االئتمان وإدارتها وفًقا لذلك.

ب( مخاطر أســعار العموالت
تتمثل مخاطر أســعار العموالت يف مخاطر تغير القيمة العادلة أو قيمة التدفقات النقدية المســتقبلية أللدوات المالية نتيجة التغير يف أســعار العموالت الســائدة بالســوق.

إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــر يف أســعار العمولــة يف الســوق يتعلــق بصــورة أساســية بالقروض طويلة األجل للمجموعة وودائع المرابحة ألجل لدى البنوك بأســعار عموالت متغيــرة. تقوم المجموعة بإدارة 
مخاطــر أســعار العمولــة عــن طريــق المراقبة المنتظمة ألســعار العمولة ألدواتها المالية التــي يترتب عليها عمولة.

يف تاريــخ التقريــر المالــي لــم يكــن لــدى المجموعــة أي ودائــع مرابحــة ألجل لدى البنوك بأســعار عمولة متغيرة. وبالتالي، فقط القــروض طويلة األجل معرضة فقط لمخاطر أســعار العمولة المتغيرة.
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حساســية أسعار العموالت
يبيــن الجــدول التالــي حساســية المجموعــة للتقلبــات المحتملــة والمعقولــة يف أســعار العمولــة عــىل القروض طويلة األجل. مع بقاء كافــة المتغيرات األخرى ثابتة، يتأثر الربح قبــل الضريبة للمجموعة من خالل 

القــروض ذات األســعار المتغيرة عىل النحو التالي:

الزيادة/ النقص
يف نقاط األساس

التأثري عىل الربح
قبل الزكاة

ألف ريال سعودي

)64,085(+2019100م
100–64,085

)14,310(+2018100م
100–14,310

تســتند الحركة المفترضة يف نقاط األســاس لحساســية أســعار العمولة إىل بيئة الســوق الممكن مالحظتها حيث تظهر تقلبات اعىل يف الســنوات الســابقة.

معــدل المتوســط المرجح للقروض ألجــل للمجموعة هو 4.2% )تقريباً(.

ج( مخاطر العمالت
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقات النقدية المســتقبلية أللدوات المالية بســبب تقلبات أســعار صرف العمــالت األجنبية. لم تقم المجموعة بمعامــالت جوهرية بعمالت غير الريال 

الســعودي والدوالر األمريكي. وحيث أن الدوالر األمريكي مرتبط بالريال الســعودي، فإن المؤسســة ليســت معرضة لمخاطر عمالت هامة.

د( مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه المجموعــة صعوبــة يف جمــع األمــوال للوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر الســيولة من عدم القدرة عىل بيع أصل مالي بســرعة بمبلغ قريب من قيمته 

العادلــة. تتــم إدارة مخاطــر الســيولة مــن خــالل المراقبــة المنتظمــة التــي توفــر األموال الكافية من خالل تســهيالت ائتمانية ملتزمة للوفاء بأي التزامات مســتقبلية. تتم مراقبة التدفقات النقديــة ومتطلبات التمويل 
والســيولة لشــركات المجموعة عىل أســاس مركزي تحت ســيطرة خزينة المجموعة. الهدف من هذا النظام المركزي هو تحســين كفاءة وفعالية إدارة الموارد الرأســمالية للمجموعة.

لــدى المجموعــة تســهيالت معتمــدة إضافيــة )راجــع إيضــاح 25( وهــي حالًيــا بصدد ســحب المبالغ المطلوبة المطلوبة يف النصف األول من عام 2020. عالوة عىل ذلك، هناك مناقشــات جارية بشــأن إعادة هيكلة 
القروض وخطط الســداد مع البنوك المعنية.

عالوة عىل ذلك، بعد نهاية العام، قامت وزارة المالية بإعادة جدولة الدفعة األوىل المســتحقة يف يونيو 2020 إىل يناير 2021. وبالتالي، فإن المبلغ األساســي قابل للســداد اآلن عىل ســبعة أقســاط ســنوية، تبدأ من 
يناير 2021، مع عمولة مســتحقة مســتحقة الدفع عىل أســاس ســنوي.

يلخــص الجــدول أدنــاه ملف اســتحقاق المطلوبات الماليــة للمجموعة بناًء عىل المدفوعــات التعاقدية غير المخصومة:
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33. إدارة مخاطــر األدوات المالية تابع
د( مخاطر الســيولة تابع

31 ديسمرب 2019م
أقل من 3 شــهور

ألف ريال سعودي
3 إىل 12 شهر

ألف ريال سعودي
أكرث من 12 شهر

ألف ريال سعودي
اإلجمايل

ألف ريال سعودي

1,223,8987,256,2508,480,148–قروض 
37,50194,466131,967–مطلوبــات عقود إيجار

1,207,732–1,207,732–ذمم دائنة ومســتحقات
–2,469,1317,350,7169,819,847

31 ديسمبر 2018م
أقل من 3 شــهور

ألف ريال سعودي
3 إىل 12 شــهر

ألف ريال سعودي
أكثر من 12 شهر

ألف ريال سعودي
اإلجمالي

ألف ريال سعودي

150,000857,5007,051,2508,058,750قروض طويلة األجل
962,513–962,513–ذمم دائنة ومســتحقات

150,0001,820,0137,051,2509,021,263

34. إدارة رأس المال
يتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكية العائدة إىل حملة األســهم يف الشــركة األم. تتمثل سياســة المجموعة يف الحفاظ عىل قاعدة رأســمالية قوية للحفاظ عىل المســتثمر وثقة المقرضين والســوق واســتمرارية 
التطويــر المســتقبلي للعمــل التجــاري. يتمثــل الهــدف األساســي مــن اســتراتيجية إدارة راس مــال المجموعــة يف التأكد من المحافظة عىل تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأســمالية قوية من أجل دعــم أعمالها التجارية 

وتعظيم القيمة للمســاهمين. 

تديــر المجموعــة هيــكل رأس المــال وتقــوم بتعديلــه عــىل ضــوء المتغيــرات يف الظروف االقتصاديــة ومتطلبات التعهدات المالية. وللمحافظة عــىل وتعديل رأس المال يمكن أن تقوم المجموعــة بتعديل دفعة توزيعات 
األرباح للمســاهمين وإعادة رأس المال إىل المســاهمين أو إصدار أســهم جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باســتخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقســوما عىل إجمالي راس المال زائد صافي الدين. 

يف 31 ديســمبر 2019م، كان نســبة المديونية للمجموعة 54% )2018م: %50(. 

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف العــام تهــدف المجموعــة مــن خــالل إدارة راس المــال إىل التأكد مــن أنها تفي بالتعهدات الماليــة المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات هيــكل رأس المال - بجانب أمور أخرى. إن عدم 
االلتــزام بالتعهــدات الماليــة المرتبطــة سيســمح للبنــك بالمطالبــة بســداد القــروض فــورا. لــم تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض يف الســنة الحالية. لم تكن هناك تغيرات يف األهداف وال السياســات أو 

العمليات إلدارة رأس المال خالل الســنوات المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2018م.

35. القيمة العادلــة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم اســتالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام يف معاملة نظامية بين المشــاركين يف الســوق يف تاريخ القياس يف الســوق الرئيســية أو، يف ظل غياب الســوق الرئيســية، يف 

الســوق األكثــر منفعــة المتاحــة أمــام المجموعة يف ذلــك التاريخ. تعكس القيمة العادلــة للمطلوبات خطر عدم الوفاء بها.

يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات من المجموعة قياس القيــم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبــات المالية وغير المالية.
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عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مــا، تســتخدم المجموعــة بيانات الســوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إىل مســتويات مختلفة يف التسلســل الهرمي للقيمة العادلة اســتنادا إىل 
المدخالت المســتخدمة يف أســاليب التقييم كما يلي:

المســتوى 1: األســعار المدرجة )غير المعدلة( يف األســواق النشــطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.  •

( أو غير مباشــرة )أي مســتمدة من األســعار(. المســتوى 2: المدخالت بخالف األســعار المدرجة المتضمنة يف المســتوى )1( القابلة للمالحظة أللصل أو االلتزام، ســواًء بصورة مباشــرة )أي كأســعار  •

المســتوى 3: المدخــالت للموجــودات أو المطلوبــات التــي ال تســتند إىل بيانات الســوق القابلة للمالحظة )المدخالت غيــر القابلة للمالحظة(.  •

إذا كانــت المدخــالت المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام تقــع يف مســتويات مختلفة من التسلســل الهرمي للقيمة العادلــة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مســتوى للمدخالت الذي 
يعتبــر جوهريا للقياس ككل.

تثبــت المجموعــة التحويــالت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة يف نهاية فترة التقرير التي حــدث فيها التغيير. 

كمــا يف 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2018م، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة أللدوات الماليــة للمجموعــة بمــا يعــادل قيمها الدفترية ويتم تصنيفها تحت المســتوى 2 يف التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة. لم يتم 
تطبــق مدخــالت جوهريــة يف تقييــم الذمم المدينة التجارية كما يف 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2018م.

لم تكن هناك حركة بين المســتويات خالل الســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م.

36. التغريات يف المطلوبات الناشــئة من األنشــطة التمويلية
تــم اإلفصــاح عــن التغيــرات الناشــئة عــن األنشــطة التمويليــة، تتضمــن قــروض طويلة األجل وعنصر تمويلي غير مكتســب من ذمم مدينــة طويلة األجل تم اإلفصاح عنها يف قائمــة التدفقات النقدية الموحدة.

37. رشكات تابـــعة جوهرية مملوكة بشــكل جزيئ 
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لهذه الشــركات التابعة كما يف 31 ديســمبر 2019م. تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.

رشكة استثمارات
المدن الصناعية

القابضة
ألف ريال سعودي

رشكة تطوير
الصناعية المناطق 

المحدودة
ألف ريال سعودي

رشكة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

رشكة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

رشكة تطوير
عقارات المدن

االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

5,343,5511,333,1591,593,207522,4192,035,550إجمالي الموجودات
المطلوبات  22,715100,269328,60494,076660,933إجمالي 

5,320,8361,232,8901,264,603428,3431,374,617إجمالــي حقوق الملكية 

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لهذه الشــركات التابعة كما يف 31 ديســمبر 2018م. تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.

شركة استثمارات
المدن الصناعية

القابضة
ألف ريال سعودي

شركة تطوير
الصناعية المناطق 

المحدودة
ألف ريال سعودي

شركة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة تطوير
عقارات المدن

االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

4,411,3531,169,9451,480,816547,5641,924,006إجمالي الموجودات
المطلوبات  5,44375,848108,13678,358471,800إجمالي 

4,405,9101,094,0971,372,680469,2061,452,206إجمالــي حقوق الملكية 
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37. رشكات تابـــعة جوهرية مملوكة بشــكل جزيئ تابع
يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخســارة لهذه الشــركات التابعة للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2019م. تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.

رشكة استثمارات
المدن الصناعية

القابضة
ألف ريال سعودي

رشكة تطوير
الصناعية المناطق 

المحدودة
ألف ريال سعودي

رشكة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

رشكة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

رشكة تطوير
عقارات المدن

االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

6,625209,90094,05336,86322,869اإليرادات
)81,213()41,154()108,311(139,166)2,050(ربح / )خســارة( السنة

)77,837()40,784()108,028(138,793)2,086(إجمالي )الخســارة( / الدخل الشــامل للسنة 

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخســارة لهذه الشــركات التابعة للســنة المنتهية يف 31 ديســمبر 2018م. تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.

شركة استثمارات
المدن الصناعية

القابضة
ألف ريال سعودي

شركة تطوير
الصناعية المناطق 

المحدودة
ألف ريال سعودي

شركة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة إدارة
وتشغيل عقارات

المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة تطوير
عقارات المدن

االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

5,750155,38881,53245,22014,702اإليرادات
)82,849()46,953()48,738(60,506)121,228(ربح / )خســارة( السنة

)82,713()47,258()49,915(60,308)122,727(إجمالي )الخســارة( / الدخل الشــامل للسنة 
العائد إىل: 

)81,104()46,520()49,414(59,929)122,693(مالك الشركة األم
)1,609()738()501(379)34(الحصة غير المســيطرة

38. األحداث االلحقة
يف مطلع ســنة 2020م، تأكَّد ظهور فيروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19( وانتشــر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما تســبب حالة من عدم االســتقرار يف االقتصاد ككل واضطراب يف األنشــطة التجارية والنشــاط 

االقتصــادي. وتعتبــر المجموعــة أن هــذا التفشــي حــدث الحــق للميزانيــة العموميــة غير قابل للتعديل. وفي هــذه المرحلة المبكرة، تقوم المجموعــة بتقييم أي تأثير محتمل. وســتواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة 
مراقبــة الوضــع وإحاطــة جميــع أصحــاب المصلحــة علًمــا بمجــرد توافــر المزيد من المعلومات. وقــد تتطلب التغييرات يف الظروف إفصاحات محســنة أو إثبات تعديالت يف القوائم المالية األوليــة الموحدة المختصرة 

للمجموعــة للفترات االلحقة يف الســنة المالية 2020م.

39. اعتمــاد القوائم المالية الموحدة
تمــت الموافقــة عــىل القوائــم الماليــة الموحــدة واعتمادهــا إللصدار من قبل مجلــس اإلدارة بتاريخ 23 رجب 1441هـ الموافق 18 مارس 2020م.
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