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بــــرا ً أو بحـرا ً
تـقـــريـــــر مجلــس اإلدارة
القوائـــم الماليـة المـوحـدة

نحــن بصــدد إنشــاء مدينة عالمية جديــدة متميزة للمواطنين
والشــركات والمملكة العربية الســعودية باإلجمال .كما
نعمــل عــى إيجاد بيئة مســتقبلية فريــدة .تُعد مدينة الملك
عبداللــه االقتصاديــة مركز التصنيع والخدمات اللوجســتية
األســرع نمــوا ً يف المنطقــة ،وهي تولّد قيمــة اجتماعية
واقتصاديــة عاليــة للمملكــة ،كما تو ِجــد الماليين من
الفــرص المهنية الجديدة.
المطـوّر الرئيســي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية هي شــركة إعمار المدينــة االقتصادية.

إعمــار المدينــة االقتصاديــة هي شــركة تطوير وإدارة وتمتلــك هيئــة المــدن االقتصاديــة نطاقا ً شــامال ً
ومجموعــة واســعة مــن الحوافز المتوفــرة لصالح
عقاريــة مدرَجة يف الســوق المالية الســعودية
(تــداول) ،ويتمحــور تركيزها األساســي حــول تخطيط المســتثمرين والمقيميــن عــى حــد ســواء ،مما
يمكّنهــا مــن وضــع لوائح أنظمــة متميّــزة تتض ّمن:
وتطويــر مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية .وعندما
والمؤسســات،
قامــت الشــركة بالطــرح العام األولّــي الناجح يف العام ملكيــة أجنبيــة بنســبة  %100أللفراد
ّ
وأنظمــة متكاملــة للموانــئ ومناطــق التخزين
 ،2006سـجّلت إنجــازا ً تاريخيـا ً بــارزا ً إذ قام أكثر من
نصــف المواطنيــن الســعوديين باالكتتاب يف أســهمها .الجمركيــة ،وســهولة الحصــول عــى التصاريح
والرخــص المرتبطــة بالمعيشــة والعمــل وتشــغيل
تُعـ ّد هيئــة المدن االقتصاديــة الجهــة التنظيمية
الوحيــدة لمدينــة الملــك عبــد االقتصاديــة ،ويقع مقر األعمــال وتملّــك وإدارة العقارات.
ّ
الهيئــة يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية نفســها.
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األحداث البارزة للعام

نتائــج  ٢٠١٨توضح مرونة مدينة
الملــك عبدالله االقتصادية
338.4مليون
1.0مليار
اإليرادات (ألف ريال ســعودي)

إجمايل الربح (ألف ريال ســعودي)

1,437,976

816,043

 2018
 2017

 2016
 2015
 2014

1,008,234

2018

2,267,771

1,022,957

1,064,342

 2016
 2015
 2014

2

 2015

566,773

1,174,164

727,716

7.9مليار

األصول اإلجمالية (ألف ريال ســعودي)
 2017

 2016
 2014

17.3مليار
 2018

 2017

338,407

17,341,699

17,369,677

16,569,489

18,037,660

16,206,132

حقوق ملكية المســاهمني (ألف ريال ســعودي)
 2018

7,877,459

 2016

7,784,399

 2017
 2015
 2014

8,007,120
8,516,695

8,215,393

العقــــارات التجــاريــة

الوادي الصنـــاعي

شــــركات وطنيـــة
ودوليـــــة

115

شــــركات وطنيـــة
ودوليـــــة

17.3
 %63.4مط ّورة

العقــــــارات السكنيـــة

البيلســـان

المـــــروج

97

15,958

وحدة

إجمايل عدد
المنتجات الســكنية

التــالــــة جــاردنـــــز

3.2

مليون مرت
مربع

 %88.6مط ّورة
متوســطي الدخل
مجتمعات
ّ

96

ألف مرت
مربع

مينـــــاء المـلك عبـدالله

3.7

كيلومرت
مربع

مليون مرت
مربع

 %100مط ّورة
مجتمعـــــات راقيــة

 %94.3مط ّورة
مجتمعـــــات راقيــة

الـواحــــــة

الشــــروق

243

ألف مرت
مربع

 %100مط ّورة
متوســطي الدخل
مجتمعات
ّ

150

ألف مرت
مربع

 %100مط ّورة
مجتمعــات التكلفة المعقولة
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كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

سبـــاق نحــو
الـرؤيـــــة
ظهــرت خــال الفصــل الرابع عدة مؤرشات عىل
عــودة النشــاط إىل قطــاع األعمال .ونحن عىل
ثقــة باالســتمرارية عىل هــذا النهج اإليجايب يف
العــام  2019مــع ظهور ثمــار المزيد من اخلطط
الــي نعمــل عىل تحقيقها ،والمشــاريع اجلاري
العمــل عىل تطويرها.

4

شــهدت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية يف الســنوات
األخــرة ،نمــوا ً متســارعا ً يف مختلــف قطاعاتها االســراتيجية،
يف ظــل ترحيبهــا الدائــم بالمســتثمرين والزائريــن والســكان
والعاملــن ،وســاهمت مشــاريع ومرافــق المدينــة المتعددة،
بــدور جوهــري يف تعزيــز مكانتهــا وجاذبيتهــا كوجهــة عرصية
تناســب مختلــف الرشائح.

وتميّــز العــام  2018بتحقيــق مزيــد من اإلنجازات ،وحصــول المدينة
عــى العديــد مــن المكتســبات ،بعد اكتمــال بنيتهــا التحتية وفقا
ألحــدث المواصفــات ،وتدشــين المرحلــة الثانية مــن التطوير،
وذلــك برعايــة كريمــة وقيــادة حكيمة من لدن خــادم الحرمين
الشــريفين وســمو ولــي عهده األميــن حفظهما الله ،وبمســاندة
مشــكورة مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة يف ظل رؤيــة المملكة
 2030التــي تســعى إىل جعــل المملكــة قوة اســتثمارية عالمية،
وبنــاء اقتصــاد متنــوع مســتقر ومزدهر ،بشــراكة فعالة بين
القطاعيــن العــام والخــاص ،حيــث تعمل المدينــة االقتصادية
باســتراتيجية تتوافــق مــع هذا التوجه.

ويســتعرض التقريــر أهــم هــذه اإلنجازات والمكتســبات ،ومنها
عــى ســبيل المثــال ال الحصــر زيارة ســمو ولي العهــد األمير محمد
بــن ســلمان للمدينــة وتدشــينه رســميا ً لمينــاء الملك عبدالله،
كذلــك تشــغيل محطــة قطــار الحرمين كأول قطــار كهربائي
فائــق الســرعة ،يربــط المدينــة االقتصادية بجدة ومكــة المكرمة
والمدينــة المنــورة ،حيــث تحتضــن المدينة واحدة مــن محطاته،
ممــا يدعــم منظومــة النقــل التــي تجعــل المدينة من أفضل
خيارات االســتثمار المســتقبلية.
وتــم خــال العــام افتتاح نــادي الغولف ،وتوقيــع اتفاقية مع
االتحــاد الســعودي للغولف ،الســتضافة البطولة الســعودية
الدوليــة لمحترفــي الغولــف ،والتــي اقيمــت مطلع العام 2019
بمشــاركة  ١٣٢العــب مــن بينهــم الثالثــة المصنفون األوائل عىل
مســتوى العالــم ،يف مالعــب رويــال غرينز بالمدينــة االقتصادية،
وقــد جــرى بــث فعالياتهــا يف أكثر من  150دولة .

إن تلــك المبــادرات واإلنجــازات والجوائــز تؤكد مكانــة المدينة،
كنمــوذج حــي لمســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030يف التنمية
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،عبــر القطاعات االســتراتيجية
األربعــة التــي ترتكــز عليها اســتثمارات المدينــة ،وهي :الخدمات
اللوجســتية والصناعيــة ،وجــودة الحيــاة ،والســياحة والترفيه،
ودعــم وتمكيــن رواد األعمال.

وظهــرت خــال الفصل الرابع عدة مؤشــرات عىل عودة النشــاط
إىل قطــاع األعمــال .ونحــن عىل ثقة باالســتمرارية عــى هذا النهج
اإليجابــي يف العــام  2019مــع ظهــور ثمــار للمزيد مــن الخطط التي
نعمــل عــى تحقيقهــا ،والمشــاريع الجاري العمل عــى تطويرها.

ومــع مــا تحقــق من إنجازات ومكتســبات ،كانــت هناك تح ّديات
مختلفــة تعرّضــت لهــا معظم الشــركات يف أنحــاء العالم ،وتم
التعامــل معهــا بكفــاءة عاليــة من قبــل اإلدارة التنفيذيــة للمدينة
والعامليــن بهــا ،وفــي هذ الســياق أتقدم باســم أعضاء مجلس
اإلدارة ،بالشــكر والتقديــر إىل األســتاذ فهــد بن عبدالمحســن
الرشــيد ،العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي الســابق ،عىل ما
بذلــه خــال  11عامـا ً مــن جهود لتطويــر البنية األساســية للمدينة
وإطــاق العديــد من المشــاريع الرئيســية والترحيب باألســتاذ
أحمــد بــن إبراهيــم لنجــاوي يف منصب الرئيــس التنفيذي ،الذي
حظــي بالثقــة الكاملــة مــن قبــل مجلس اإلدارة والمســاهمين كي
يقــود التوجّــه المســتقبلي للمدينــة االقتصادية.

متمنيــا لجميــع العامليــن يف المدينــة والمســتثمرين بهــا مزيدا ً
مــن النجاحــات والتغلــب عىل كافــة التحديات ،وأن يكــون التوفيق
حليفنــا بإذن الله،،
محمــد بــن عيل العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

كمــا توجــت جهــود المدينــة بحصولهــا عىل عــدة جوائز دولية
ومحليــة ،مــن أبرزهــا جائــزة مكــة للتميز االقتصــادي ،التي تمنح
للجهــات التــي تحقــق إنجــازات متميزة وتقــدم مبادرات إبداعية
رائــدة ،تحــت رعايــة صاحب الســمو الملكي األمير خالــد الفيصل،
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقة مكــة المكرمة.
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مجلس اإلدارة

األســتاذ محمد العبار
رئيــس مجلس اإلدارة

األســتاذ عبد الله كامل
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

األســتاذ فهد الرشيد
عضــو مجلس اإلدارة

6

معــايل المهندس خالد الملحم
عضــو مجلس اإلدارة

المهنــدس عبدالرحمن الرويتع
عضــو مجلس اإلدارة

األستاذ احمد جاوه
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ عبدالله طيبة
عضــو مجلس اإلدارة

معايل األســتاذ سعود الصاحل
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ جمال بن ثنيه
عضــو مجلس اإلدارة
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كلمــة الرئيــس التنفيذي للمجموعة

خـطـــوات
متـســـارعــــة
شــهدت مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية الكثــر من التط ّورات
واالنجــازات خــال العــام  2018وذلك يف ظل ســعينا احلثيث
للمســاهمة يف تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030بخطوات متســارعة،
لــذا فإننــا عاقــدون العــزم عىل أن يكــون العام  2019أكرث حراكا ً
ونشــاطا ً نتيجــة للمــؤرشات االيجابية للحركــة االقتصادية اليت
لمســناها خــال الربــع األخري مــن العام المنرصم.
كمــا يوضــح التقريــر بالتفصيــل ،فقــد حققــت المدينة خالل العام
 2018تقـ ّدم عــى صعــد مختلفــة ،ومنهــا البدء يف تشــغيل مجموعة
جديــدة مــن المشــاريع الترفيهيــة والســياحية مثل مركز
البيلســان للمعــارض والمؤتمــرات ،واكــوا فن ألللعــاب المائية،
ونــادي اليخــوت للنشــاطات البحريــة وغيرها من المشــاريع
الترفيهيــة الجــاري تطويرهــا حالياً.

كمــا اســتضافت المدينــة مجموعــة من الفعاليات واألنشــطة
الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والفنية ســاهمت يف
وصــول عــدد زوار المدينــة خــال  2018اىل مــا يقارب  400ألف زائر.
كمــا نجــح الــوادي الصناعي يف اســتقبال عدد من المســتثمرين
والمســتأجرين الجــدد ليصــل عــدد المســتثمرين الصناعيين إىل
 116مســتثمر وطنــي وعالمي.

ورغــم التحديــات االقتصاديــة يف القطــاع العقاري قامــت المدينة
خــال العــام بتطويــر وتســليم المزيد من الوحدات الســكنية
ضمــن منظومــة أحيــاء المدينــة الســكنية النموذجيــة التي تواكب
يف تصميمهــا ومرافقهــا وخدماتهــا مســتهدفات وطموحــات
برامــج جودة الحياة.
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وضمــن مســيرة التطــور والنمــو تركّز المدينــة اهتمامها عــى تنمية وخــال العــام  2018حصدت مشــاريع وخدمــات المدينة
مواردنــا البشــرية بالتوافــق مع رؤيــة المملكة  2030وذلــك بالعمل االقتصاديــة عــى العديــد مــن الجوائز وشــهادات التقدير ،منها
حصــول الــوادي الصناعــي عىل جائزة "انترناشــونال فاينانـــس"
عــى العديــد مــن البرامــج التطويريــة والمهنيــة اىل جانب تطوير
وتهيئــة المرافــق التعليميــة لهــا ،وفــي هذا اإلطار تم اســتثمار  300باعتبــاره المنطقــة الصناعيــة األســرع نمــوا ً خليجيا ،وحصول
بوابــة الحجــاز الجديــدة عــى جائزة إنترســيك العالميــة لفئة األمن
مليــون ريــال ســعودي حتــى اآلن يف مجالي الصحــة والتعليم.
والســامة ،وحصــول حــي المــروج عىل جائزة أفضل حي ســكني
إىل جانــب توفيــر فــرص تدريبية لنحو  4,000شــاب وشــابة من
متعــدد االســتخدامات ،وفنــدق ومارينــا البيلســان عىل جائزة
(طموح).
خــال مشــروع األمير خالــد الفيصل لبناء اإلنســان
أفضــل فنــدق عائلي فاخــر بالمملكة.
كمــا ســتحتضن مدينــة الملــك عبدالله االقتصاديــة األكاديمية
وبقــدر فخرنــا بمــا تحقــق خــال الفتــرة الماضية ،فإنه ال يزال
الوطنيــة لعلــوم الطيــران والتي ســيتم مــن خاللها تدريب 1,000
َّ
المفضلة للعيش
فنــي طائــرات و 350طيــارا ً كل عام ،وسيشــهد هذا الجانب تســارعا ً أمامنــا الكثيــر لتصبــح المدينــة ضمــن الوجهــات
والعمــل والترفيــه يف المنطقــة ،ونمــوذج حي يتجســد عىل أرض
إضافيـا ً يف الســنوات القادمة.
الواقــع للحيــاة العصريــة ،وذلــك من خالل اســتدامة العمل عىل
نتو ّقــع بحلــول العــام  2023إنفــاق  2.2مليار ريال ســعودي يف
تطويــر مجموعــة مــن الخدمــات والمرافــق اىل جانب تطوير
6,000
مجــاالت تنميــة المــوارد البشــرية للمســاهمة يف توليد نحو
عالقتنــا مــع عمالئنــا يف كافة المجاالت.
وظيفــة إضافيــة وزيادة الطاقــة االســتيعابية للمرافــق التعليمية
يف الختــام أتقـ ّدم بالشــكر والتقديــر إىل ســعادة رئيس مجلس
لتصــل إىل أكثــر مــن  33,000طالب وطالبة.
اإلدارة وأعضــاء المجلــس الموقريــن عــى ما تحظى بــه المدينة
كمــا ســعت المدينــة إىل تعزيــز شــراكاتها مــع مختلف الجهات
مــن دعــم ال محــدود وتوجيهــات قيمة ،كما اشــكر زمالئي
ـتركة
الحكوميــة لتوثيــق التعــاون واإلســراع يف خطواتنا المشـ
مــن الموظفيــن والموظفــات لقــاء الجهــد الكبير الذي بذلوه
نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة  .2030وفي هــذا الصدد تم خالل
واإلنجــازات المتعــددة التــي تحققــت خالل العــام  ،2018متمنيا
من
العــام  2018توقيــع العديــد مــن مذكرات التفاهم مــع العديد
التوفيــق للجميع.
المؤسســات الحكوميــة منهــا الهيئــة العامــة للثقافــة ،والهيئة
العامــة للرياضــة ،مجموعــة مــن االتحــادات الرياضية هيئة
ـراكة
ـ
ش
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة كمــا تــم توقيع اتفاقية
أحمــد بن إبراهيم لنجاوي
ـكنية
ـ
س
مــع الشــركة الوطنيــة إللســكان بهدف توفير  8,000وحدة
الرئيــس التنفيذي للمجموعة
جديدة يف حي الشــروق.

نتو ّقــع بحلــول العــام  2023إنفاق  2.2مليار ريال
ســعودي يف مجــاالت تنمية الموارد البرشية
للمســاهمة يف توليــد نحــو  6,000وظيفة إضافية
وزيادة الطاقة االســتعابية للمرافــق التعليمية
لتصــل إىل أكــر من  33,000طالب وطالبة.
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اإلدارة التنفيــذيــــة

أحمد لنجاوي
الرئيــس التنفيذي للمجموعة

فيصل فارويق
المديــر المالي للمجموعة

تشالرز بيل
الرئيــس التنفيذي لتطوير العقار الســكني

شادي غمري
رئيــس تنفيــذي تطوير وخدمات المدينة

مازن تمار
الرئيــس التنفيذي لقطاع األعمال

كريم مراد
الرئيس التنفيذي لشــؤون اإللتزام ورئيس شــؤون المســاهمين
وأمين ســر مجلس االدارة
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هاين غرباوي
المستشــار القانوني العام
والرئيس التنفيذي للشــؤون العامة

وفاء احلميدي
الرئيــس التنفيــذي لتقنية المعلومات،
والرئيــس التنفيذي لشــركة إعمار المعارف

أيمن منيس
الرئيــس التنفيذي للوادي الصناع،
ورئيس إدارة المشــاريع الجديدة

رمزي الصلح
الرئيــس التنفيذي للتشــغيل والتطوير التجاري

محمد بلوط
مديــر تنفيذي أول،
رئيــس عمليــات التجزئة والترفيه

هشام العبد
الرئيس التنفيذي للمشــتريات وخدمات التشــغيل

شركة إعمار المدينة االقتصادية  /التقرير السنوي 11  2018

مسـاكـن حـديثــة
بإطـاللـة بحـريــة خـالبــة

مديـنــة
الحياة
12

العصرية
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مدينــة احلياة العرصية

+5,300

عدد ســكان مدينة الملــك عبدالله االقتصادية
بنهايــة العــام  2018وصل إىل  5,318فرد بزيادة
قدرهــا  %22عمــا كانــت عليه يف نهاية عام .2017

%59

نســبة اإلشــغال يف الوحدات السكنية
اليت تم تســليمها وصلت إىل .٪٥٩

تحقيــق التوازن المثايل
تطمــح مدينــة الملك عبداللــه االقتصادية أن تصبح الوجهة
المفضلة اللســتمتاع بنمط حياة فريد يف المملكة ســوا ًء للعيش يعــد توفيــر مزيــج متنوع من الخيارات الســكنية أمرا ً ضروريا ً يف
أو العمل أو تطوير الذات أو الدراســة ،كما تســعى أن تكون مكانا ً إطار ســعينا لزيادة عدد ســكان المدينة بنســبة  25بالمئة كل
مثاليا ً للقاء األصدقاء وحضور األمســيات الرائعة ،أو االســتمتاع عــام .وتتحــى جميــع مجمعاتنا  -بغض النظر عن قيمة المســاكن
بالمقاهــي والمطاعــم عىل شــاطئ البحر .ونحــن نتقدم نحو تحقيق فيهــا  -ببنيــة تحتيــة وصيانة موثوقة وتصاميــم تراعي أعىل معايير
الســامة واألمــان ،وتغرس ثقافة مبنية عــى احترام الخصوصية.
هدفنــا عاما ً بعد عام.
واصلنــا خــال العــام  2018تحقيق رؤيتنــا لخلق تجربة فريدة
للعيــش يف هــذه المدينــة ،حيث عملنــا عىل تقديم مزيج من
خيارات الســكن لتلبية احتياجات جميع شــرائح الدخل ،وأضفنا
المزيــد مــن الخدمات لضمان راحة الســكان .كمــا قمنا بتوقيع
اتفاقية اســتراتيجية مع وزارة اإلســكان لتوفير حلول ســكنية يف
حي الشــروق يف المدينة االقتصادية لمســتفيدي برنامج ســكني.

تلبي مجمعاتنا السكنية المتنامية احتياجات جميع مستويات
الدخل وتتميز بمساحات خضراء شاسعة ،ومسارات للمشي
والجري وركوب الدراجات ،فضال ً عن أفضل المرافق التعليمية
والصحية واالجتماعية والترفيهية ،وسلسلة مطاعم ومقاهي
ومتاجر متواجدة يف بيئة صحية وآمنة ومتطورة ومتجددة باستمرار.

وقد حققنا قفزة نوعية يف تعزيز اســتراتيجيتنا إللســكان عبر
توقيع مذكرة تفاهم مع الشــركة الوطنية إللســكان يف يونيو
من عام  2018لبناء  8000وحدة ســكنية يف مجمع الشــروق .ويأتي
هــذا التعــاون بيــن القطاعين العام والخاص بالتزامن مع تدشــين
برنامج ’ســكني‘ التابع لوزارة اإلســكان.

كمــا تعاونــا مــع كل من أمــاك وبداية للتمويل العقاري إلنشــاء
شــركة إلدارة القــروض العقاريــة وتســهيل عملية الحصول
عــى القــروض للراغبيــن يف التملــك وفق إجراءات بســيطة وآلية
مالئمــة للغايــة تتــم عبــر االقتطاع من الرواتــب .وفي الوقت ذاته
سـلّم معالــي وزير اإلســكان األســتاذ ماجد بن عبداللــه الحقيل،
عــد ًدا مــن مســتفيدي برنامج ’ســكني‘ ،الذي ننفذه بالشــراكة مع
وزارة اإلســكان ،مفاتيــح الدفعــة األوىل من الوحــدات والبالغة 200
وحدة ســكنية.

ومن خالل تمكين العائالت الســعودية والمهنيين الشــباب
عــى امتــاك منازل تناســب احتياجاتهم وقدراتهــم المالية ،فإننا
يعتبر حي الشــروق أحد أهم مجتمعاتنا الســكنية حيث تم تســليم
نســاهم يف تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030الهادفة إىل خلق مجتمع
نابــض بالحيــاة .حيــث يدعم عملنا يف هذا اإلطــار اثنين من الركائز  1,440وحدة ســكنية يف مرحلته األوىل ،وســتضم المرحلة الثانية
االســتراتيجية لرؤية المملكة  2030وهما برنامج اإلســكان وبرنامج  1,800وحدة ســكنية ،والتي من المتوقع تســليمها يف عام .2019
تحســين جودة الحياة.

14

مســاكن تليب أفضل المواصفــات والمعايري العالمية
نقدم كذلك مجتمعات ســكنية مناســبة لمتوســطي الدخل مثل
الواحــة والتالــة جاردنــز ،إضاف ًة إىل الحجاز ميــرام الذي نعمل حاليا ً
عــى إنجــازه بالقرب من محطة قطار الحرمين الســريع.

وفي عام  2018قمنا ببناء المئات من الفلل يف التالة جاردنز،
وافتتحنا حدائق ومرافق اجتماعية لسكان الحي .تشمل مساحات
خضراء وممشى ومالعب وصالة ألللعاب الرياضية ومسابح يف
الهواء الطلق مخصصة للرجال وأخرى للنساء واألطفال.
تمتــد المرحلــة األوىل مــن حي التالة جاردنز عىل مســاحة تبلغ
 525,300متر مربع ،وتحتضن  423أرضا ً ســكنية ،و 179فيال ســكنية
تتوفــر بنمطيــن للتصميــم الخارجي :العربي واإلســباني ،ويتوفر كل ٌ
ـاحات تتــراوح من  480إىل 3,202متر مربع ،ما
منهمــا بأربعــة مسـ ٍ
يجعلهــا تناســب مختلف عدد أفراد العائلة.
وبالنســبة لمشــروع الحجاز ميرام ،فال يزال يف مرحلة مبكرة،
حيــث أعلــن عــن بدء عمليات البيع يف شــهر مارس من عام 2018
وتــم طــرح  130قطعة أرض مختلفة المســاحات ضمن مجمع
ســكني عائلي .وتمتاز المســاكن يف هذا المشــروع بتواجدها قرب
محطــة قطــار الحرميــن ،ومواصفات بنائهــا التي تراعي معايير
توفيــر للطاقــة والمناظــر طبيعية الخالبة وشــبكة الطرق التي
تضمــن ســهولة الوصــول إىل جميع مرافق المدينة.

نســبة األرايض المطــورة مــن المرحلــة األوىل وصلت إىل  %78يف نهاية
العــام 2018مقارنــة مع  %55,5يف نهاية عام .2017

وصلــت عــدد كيلومرتات كابالت األليــاف البرصية المن ّفذة يف أنحاء
المدينــة إىل  ٢٢٨كــم خالل العام .٢٠١٨

أراض فاخرة يف يح المروج
إطــاق قطــع ٍ
أطلقنــا يف شــهر نوفمبــر من العــام  2018جولة جديدة لطرح قطع
األراضي الســكنية المخصصة لبناء الفلل يف منطقة الشــاطئ
بحــي المــروج الــذي يتمتع بأعىل معايير األمــان والبنية التحتية
الحديثــة .وقــد صممت المنطقة لتتناســب مــع احتياجات نخبة
العمــاء للتمتــع بنمــط حياة يعكس المعنــى الحقيقي للرقي
والفخامــة ،والعيــش ضمن بيئة ســكنية عصرية.

تضــم المدينــة أكثــر من  2800وحــدة متصلة بخدمات اإلنترنت
(االليــاف الضوئيــة) ،كمــا أنها تعد بين المــدن القليلة يف العالم
التي تتمتع بخدمات االتصال واســعة النطاق وبســرعات فائقة
يف جميــع مناطقهــا الســكنية .وقد القــى طرح تقنيات جيل 4.5
اهتمامـا ً واســعا ً ومهــد الطريق لتبني تقنيــات الجيل الخامس التي
توفر ســرعات اتصال فائقة.
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أراض
تمتــد المنطقــة عــى مســاحة  900,000متر مربع ،وتضم قطع ٍ
مخصصــة لبنــاء الفلــل الكبيرة ،تتراوح مســاحاتها ما بين  600إىل
 6000متر مربع .وتتميز إما بإطاللة مباشــرة عىل شــاطئ البحر أو
بالقــرب مــن ملعــب الغولف رويال غرينز .باإلضافة لذلك ،ســيتم
تزويــد المــاك إمكانية االختيــار من بين  20تصميم.

تعد منطقة الشــاطئ أحد المناطق الثالثة الرئيســية يف حي
المــروج بجانــب منطقــة المنــازل ومنطقة الغولف .وقد حاز حي
المــروج بتقديــر دولي وفاز بالجائــزة الدولية للعقارات لعام
 2018بلقــب أفضــل األماكن المطورة اللســتخدامات المتعددة
يف المملكــة .وبهــذا تكــون مدينة الملــك عبدالله االقتصادية قد
حصــدت جائــزة عقاريــة دولية مرموقة للســنة الثالثة عىل التوالي
يف إنجاز غير مســبوق من نوعه.
جوائــز مرموقة لمدينة ذكية
إننــا نعتبــر الجوانــب المتعلقة بالمــدن الذكية أحد المقومات
األساســية التــي البــد وأن توفرها مدينة الملــك عبدالله االقتصادية
الجتــذاب المزيــد من الســكان وضمان جــودة الحياة ،وقد حققنا
بالفعــل الكثيــر عىل هذا الصعيد.

 228كيلومتر

والتزامـا ً منــا بتوفيــر أفضل الخدمات التقنيــة ،قمنا بطرح تطبيق
 Discover KAECوالــذي يعــد بوابة متكاملة تزود الســكان
والمســتثمرين بمعلومــات حــول أحدث حلول وعروض مدينة
الملــك عبداللــه االقتصاديــة يف جميــع المجاالت ،فضال ً عن تقديم
منصة فوترة تزود الســكان بمعلومات شــفافة وكاملة حول حجم
اســتهالكهم الخدمــات والتكاليف ذات الصلة.

وفــي تقديـرٍ عالمــي لجهودنا عىل هــذا الصعيد ،حصلت مدينة
الملــك عبداللــه االقتصاديــة عام  2018عىل جائزة إنترســيك العالمية
لفئة األمن والســامة للمشــاريع العامة بتقديمها أفضل حلول
تقنيــة مبتكــرة ،مــن خالل إنجازها المميز الــذي تم تطبيقه عىل
بوابــة المدينــة الجديــدة (بوابة الحجاز) ،والتي تســاهم بإذن الله
تعــاىل يف تعزيــز األمن والســامة العامــة يف المدينة ،وتنظيم
دخول الســكان والزوار بطريقة متطورة وسلســة.
كمــا كنــا ضمــن المراكز الثالثة األوىل من بين حوالي  80مشــاركًا يف
جوائز أي دي ســي غرين فيلد ســيتي ،التي تكرم أفضل مشــاريع
ومبــادرات المــدن الذكية يف المنطقة.
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مرافق ترفيهية عالمية المستوى تستقطب
الزوار إىل مدينة الملك عبدالله االقتصادية

الوجهة السياحية
الصاعدة عىل
البحر األحمر
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الوجهة الســياحية الصاعدة
عــى البحر األحمر

يعــد  2018بالنســبة للمملكة عامـا ً محوريا ً يف مجال الرتفيه
والرياضــة مــع عــودة دور الســينما إىل المملكة بعد  35عاما ً من
الغيــاب ،وإحيــاء مجموعة متنوعة من احلفالت الموســيقية اليت
شــارك فيها نجوم محليني وإقليميني وعالميني ،واســتضافة
اجلولــة األوروبيــة لرابطة العيب الغولــف المحرتفني اليت اختارت
أن تكــون المملكــة محطتهــا األوىل اللنطالق ،فضال ً عن التطور
المتســارع الذي أحرزته المدينة لبناء مضمار ســباق عالمي.
ينبثــق هــذا التحــول التاريخي من رؤيــة المملكة  2030وتتصدر
مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية مــرة أخرى يف طليعة المدن
الجديــدة لتصبــح يف مقدمــة الوجهــات الترفيهية لجميع الزوار
الســعوديين واألجانب ولســكان المدينة.

400,000
زائــر

اســتضافت المدينــة مجموعة من الفعاليات
واألنشــطة الثقافيــة واالقتصادية واالجتماعية
والفنية واليت ســاهمت يف وصول عدد زوار
المدينــة خــال  2018إىل ما يقارب  400,000زائر.
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يجــذب المزيــج الحيــوي العصري والمؤلف من النشــاطات
الترفيهيــة النوعيــة المزيــد مــن الــزوار إىل مدينــة الملك عبدالله
االقتصاديــة وقــد ســجل أعداد الزوار ارتفاعا َ وســط عروضنا
المكثفــة بمعــدل مثيــر إللعجــاب خالل الســنوات الماضية حيث
بلــغ  160ألــف شــخص يف عــام  ،2016و 300ألف يف  2017وصو ًال إىل
 400ألــف شــخص يف عــام  2018ونطمــح إىل اســتقطاب مليون زائر
خالل عام .2019
افتتــاح أكرب مركــز للفعاليات والمؤتمرات
يلبــي مركــز البيلســان للمعارض والمؤتمرات ( ،)Bay Xوالذي تم
افتتاحــه يف فبرايــر مقابــل فندق ومارينا البيلســان الطلب المتزايد
عىل مدينة الملك عبدالله االقتصادية الســتضافة المناســبات
االجتماعيــة والمؤتمــرات والنــدوات والمعارض ومجموعة من
الفعاليــات الترفيهية.

يعــد مركــز البيلســان للمعــارض والمؤتمرات ( )Bay Xأكبر مركز
معارض الســتضافة النشــاطات والفعاليات يف قلب المدينة ويبلغ
مســاحته  7آالف متر مربع ويتضمن صالة بمســاحة  2800متر
مربع صممت بنوافذ أفقية تعلو إىل الســقف تســمح بدخول النور
الطبيعــي إليهــا والمركــز مزود بمســرح داخلي و 13غرفة اجتماعات
وقاعــات للمؤتمــرات يمكن إعادة تشــكيلها والتحكم بحجمها
حسب الطلب.
وفي عامه األول اســتضاف مركز البيلســان للمعارض والمؤتمرات
( )Bay Xالملتقيــات االقتصاديــة والتجاريــة والفعاليات
الترفيهيــة مثــل مســابقة ألعاب الفيديو لــكأس العالم لكرة القدم
فيفــا  2018وعروض الســيرك الحديــث اللومينير وعروض الرقص
اإليرلندية ’ســبيريت أوف ذا دانس وغيرها.

تذاكــر حفالت النجــم المرصي نُفذت بالكامل
أحيــا النجــم المصــري المتألق تامر حســني يف شــهر مارس الماضي
أول حفـ ٍـل لــه يف المملكــة العربية الســعودية وبالتحديد يف
مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة وتــم بيع  6آالف تذكرة يف أقل
مــن ســاعة وذلــك تأكيــدا ً عىل الرغبة الكبيرة يف توســيع خيارات
الترفيــه يف المملكــة واســتمر الجمهور المتفاعــل والمتحمس
بالتلويــح اللتقــاط صــور ســيلفي أثناء الحفــل الذي تلته عروض
ضوئيــة مبهرة.

ونظــرا ً إللقبــال الجماهيــري الكثيــف عاد تامر حســني مرة أخرى
ـان يف المدينــة يف مطلع  2019إلســعاد جمهوره
إلحيــاء حفــل ثـ ٍ
ومحبيــه ،واســتمر الزخــم الترفيهــي يف أوائــل  2019مع عروض
المطربــة األمريكيــة ماريــا كاري والموســيقي الهولنــدي دي جي
تييســتو ( ،)DJ Tiëstoحيــث تزامــن كل منهمــا مــع البطولة
الســعودية الدوليــة للغولــف الــذي أقيمــت يف مدينة الملك
عبداللــه االقتصادية.

يعــد مركــز البيلســان للمعــارض والمؤتمرات ( )Bay Xأكرب مركز معارض
اللســتخدام المتعدد ويبلغ مســاحته  7,000مرت مربع ومزود بمرسح داخيل.

يف ســبتمرب ،حرض أكرث من  4,000شــخص نهايئ ســباق الدرونز العالمي
للطائــرات بــدون طيار يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية

موطــن للفنون ولموســيقى اجلاز وغريها
تنوعــت الفعاليــات الترفيهيــة يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية
بشــكل كبيــر خــال عام  2018وكان أبرزهــا معرض فني ومهرجان
موســيقى الجاز وســباق الطائرات بدون طيار.

وجهة ســياحية متكاملة
تحقــق تنــوع الوجهات الســياحية والترفيهيــة نموا ً متواصال ً عاما ً
بعــد عــام ،فضـا ً عن افتتاح مركز البيلســان للمعارض والمؤتمرات.
( )Bay Xتضم مشــاريعنا يف منطقة البيلســان والذي يعد جزءا ً
مــن المجتمعــات الســاحلية يف المدينة فندق ومارينا البيلســان
وحديقــة جمــان (مع ملعــب غولف يعد األول من نوعه يف
المنطقــة ،مؤلــف من تســعة حفــر وملعب آخر مع  18حفرة مزروعة
بالكامل) والبيلســان للرياضات المائية ونادي مرســى اليخوت
وممشــى شاطئ البيلســان وممشى المارينا.

 7,000متر مربع

وفي فبراير ،اســتضاف حي البيلســان معرضا ً فرديا ً وبشــراكة مع
أثــر غاليــري والمجلــس الفني الســعودي بعنوان ’بين كيف وكيف‘،
مــن إبــداع الفنان الســعودي أحمد ماطــر حيث يوثق يف التحوالت
الجوهرية التي تعيشــها المملكة من خالل أقســامه الخمســة،
باإلضافــة اىل لمحــات ملخصــة عن قصــص الحياة اليومية التي
يعيشــها ســكان منطقة مكّة المكرمة ابتدا ًء من محالت الحالقة
وصــو ًال إىل المطابخ.
يف شــهر مــارس ،احتضنــت حديقــة جمــان مهرجــان الجاز
العالمــي يف نســخته األوىل ويعــد أكبــر مهرجــان عالمــي
لموســيقى الجــاز يف المملكــة بمشــاركة عمالقــة موســيقى
الجــاز العالمييــن والمحلييــن الحاصليــن عــى جوائــز دوليــة
ومنهــم عــازف الساكســفون والفلــوت األمريكــي األصــل كينــي
غاريــت ،وصــوال اىل فرقــة ’مــن الريــاض‘ الســعودية والتي
قدمــت مزيجـا ً مــن الموســيقى التقليديــة والمعاصــرة.

يف ســبتمبر ،2018حضر أكثر من  4آالف شــخص نهائي ســباق
الدرونــز العالمــي للطائــرات بدون طيــار يف مدينة الملك عبدالله
االقتصاديــة وذلــك ضمــن فعاليات الجولة النهائيــة لبطولة العالم،
حيــث شــارك أمهــر طياري الدرونز من جميع أنحــاء العالم بما فيهم
الســعوديين بطائرات عالية الدقة مصممة حســب الطلب بســرعة
زادت عن  120كم يف الســاعة.

 4,000شخص

ونعتــزم يف  2019إضافــة مرافق ترفيهية جديدة مثل شــاطئ
يام وهو أول شــاطئ عام عىل ســواحل البيلســان ،كما تشــمل
مشــاريعنا ’القونا اســكيب‘ موقعا ً للتخييم يف الصحراء و’ك
ماكــس‘ وهو مســرح متعــدد األبعاد للصغار والكبار.

موقــع مثــايل يف نادي الـ رويال غريــز لنخبة من مماريس
الغولــف يف العالم
تُعــد اتفاقيــة مدينة الملك عبداللــه االقتصادية مع الجولة
األوروبيــة لرابطــة العبي الغولــف المحترفين فرصة مثالية يف
تطويــر الرياضــة االحترافية يف المملكة وإشــارة واضحة إىل
أن الســعودية يمكنها المنافســة عىل أعىل مســتوى من خالل
منافســة أفضــل العبــي الغولف يف العالــم ونحن بدورنا نحث عىل
تشــجيع المزيد من العائالت والشــباب الســعوديين لممارسة
الرياضة ومن دواعي ســرورنا أيضا ً اســتضافة الحدث العالمي
األول مــن نوعــه يف ملعــب ونادي غولف رويال غرينز.
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الوجهـــة السياحية الصاعدة
عــى البحر األحمر

471

زاد عــدد الغرف يف الفنــادق واألجنحة والمنتجعات
ليصــل إىل  471غرفــة بنهايــة العام  2018مقارنة
مــع  195غرفــة بنهاية العام .2017

تــم بث البطولة الســعودية الدوليــة لمحرتيف الغولف ألكرث
مــن  ١٥٠دولــة وحققــت تغطية كبرية عرب العديد من وســائل
اإلعــام بمــا يف ذلــك قنــاة الـ يب يب يس ،وإي إس يب إن
وقنوات ســكاي سبورت.

تقــوم مدينــة الملك عبداللــه االقتصادية ومن خالل هذه
الفعاليات المتميزة بتوســيع عروضها للزوار والســكان عىل حد
ســواء والمســاهمة يف رســم صورة إيجابية عن المملكة للعالم
بأكملــه وتعزيــز نمــو قطاعنا الرياضي والــذي يخدم رؤية المملكة
 2030يف بنــاء مجتمــع نابــض بالحياة وأمة طموحة.

وفــي مــارس  ،2018أعلنت الجولة األوروبيــة لرابطة العبي الغولف
المحترفين شــراكة لمدة ثالث ســنوات مع المملكة العربية
الســعودية الســتضافة البطولة الســعودية الدولية لمحترفي
الغولــف يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية ،جاء االتفاق عقب
قيام صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان ،ولي العهد
بزيارة لندن.

دخلت هذه الشــراكة حيز التنفيذ يف الوقت المناســب لجدول
أعمــال الجولــة األوروبية  ،2019-2018حيــث توافد العديد من أفضل
االلعبيــن يف العالــم إىل نــادي غولف رويال غرينز.

حقــق افتتــاح العاب البطولة الســعودية الدوليــة لمحترفي الغولف
آمــال اآلالف مــن المعجبيــن الذين حضروا وألول مرة منذ عام
 2012وتنافــس أفضــل ثالثــة العبيــن عالميين إىل جانب العديد من
العبــي الغولــف يف الجولة األوروبية منهم االلعب جاســتن روز
من المملكة المتحدة وبروكس كوبكا وداســتن جونســون من
الواليــات المتحدة ومن بين األســماء األخــرى لكبار المحترفين
الذيــن حصــدوا لقبيــن يف المرتبة األوىل ســابقا ً إرني إلس من
جنوب إفريقيا ولي ويســتوود من المملكة المتحدة .كما شــارك
ثالثــة العبين ســعوديين ألول مرة هــم عبدالرحمن المنصور
وســعود الشريف وعثمان المال.
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وأحــرز االمريكــي داســتن جونســون المصنف الثالــث عالميا ً
لقــب البطولــة الســعودية الدوليــة لمحترفــي الغولــف وقدم أدا ًء
مثاليـا ً خــال مواجهتــه الحاســمة مــع الصينــي هاوتونج لي والذي
كان نــدا ً قويـا ً طــوال المواجهة ،إال أن جونســون حســم اللقب
لصالحــه يف الجولــة الختاميــة بتســجيله مجمــوع  19ضربــة تحــت
المعــدل عــى أرض نــادي الغولــف رويــال غرينز يف مدينــة الملك
عبداللــه االقتصادية.
يمثــل حــدث رياضــي بهذا الوزن بمثابة نقطة جــذب لمدينة الملك
عبداللــه االقتصاديــة ،حيث تم بث البطولة الســعودية الدولية
لمحترفــي الغولــف ألكثــر من  150دولة وحقــق تغطية كبيرة عبر
العديد من وســائل اإلعالم بما يف ذلك قناة الـ بي بي ســي ،وإي
إس بي إن وقنوات ســكاي ســبورت.

شــهدت البطولــة منعطفـا ً جديدا ً ليس فقــط لمدينة الملك عبدالله
االقتصاديــة بــل للمملكــة بأكملها وفوجئ العديد من المشــاهدين
الذيــن ال يعلمــون الكثيــر عن المملكة برؤيــة طبيعتنا الخضراء التي
تكســو مالعبنا جنبا ً إىل جنب مع زرقة مياه ســواحلنا عىل البحر
األحمر .هذه العوامل جميعها لعبت دورا ً رئيســيا ً يف اســتقطاب
األنظــار وتســليط الضوء عىل مدينة الملــك عبدالله االقتصادية
وتعزيــز مكانتها عــى الخريطة العالمية.
ـكل عام كان  2018عاما ً حافال ً بالنســبة لـــمشروع رويال
وبشـ ٍ
غرينــز ،فقــد شــهد النادي افتتــاح الملعب يف النصف األول من
العــام وأصبــح الموقــع الذي يبلغ مســاحته  800ألف متر مربع
مقر اجتماعي ورياضي لســكان مدينتنا ،ليس فقط بســبب
احتضانــه ملعــب الغولــف الــذي يبلغ طوله  7آالف متر والنادي
الريفــي الممتــد عىل مســاحة  9آالف متر مربــع بل لتنوع المرافق
الترفيهيــة مثــل المنتجــع والنادي الصحــي وصالون التجميل ونادي
األطفــال وتواجد مجموعة مــن المطاعم الراقية.

 800,000متر مربع

كان  ٢٠١٨عامـا ً حافـا ً بالنســبة لمرشوع نادي الغولف رويال
غريــز الذي بلغت مســاحته  ٨٠٠,٠٠٠مرت مربع.

تعكــس جميــع هذه المعالم رغبــة مدينة الملك عبدالله
االقتصادية يف اســتقطاب أكبر عدد ممكن من ســكان المنطقة،
كمــا قــام النــادي الريفي بطرح باقات عضويــة بما فيها باقات
مخصصــة للعائــات وأخرى أللفراد ورجال األعمال.

مقرا ً إقليميا ً لســباق السيارات
واصلنــا يف عــام  2018العمــل عىل تطوير حلبة عالمية لســباق
الســيارات لتعزيــز مكانــة مدينة الملك عبداللــه االقتصادية كوجهة
لممارســة جميع الرياضات واللســتمتاع بأســلوب حياة ممتع.

وفي عام  2018قمنا بترســية مشــروع بناء حلبة القونا بمواصفات
عالمية عىل شــركة ســالم صالح الحارث للمقاوالت بعقد قيمته 52
مليون ريـــال سعودي ومن المقرر اختبار الحلبة يف النصف األول
مــن عــام  2019وفــي الوقت ذاته يمكن أن تلعب الحلبة دورا ً بارزا ً
كمركز تجاري الســتقطاب وكاالت ومحالت توليف الســيارات.
لــدى المملكــة ومثــل جميع دول مجلــس التعاون الخليجي عدد
كبيــر مــن متابعــي رياضات الســيارات ونحن بدورنا نتعاون يف هذا
المشــروع مع االتحاد الســعودي للســيارات ونطمح أن تصبح
مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية مركزا ً إقليميـا ً تحتضن جميع
أنواع الرياضات.
حققت ســباقات فورموال إي للســيارات الكهربائية يف ديســمبر
الماضــي نقلــة نوعيــة يف عالم رياضة الســيارات عندما افتتحت
موســمها الخامس يف العاصمة الرياض مســتضيف ًة أول ســباق
فورمــوال إي يف المملكــة ،ويمثــل هذا التغير الجذري انعكاسـا ً
إيجابيـا ً لصالــح حلبة ســباق مدينة الملــك عبدالله االقتصادية.

داســن جونســون حســم اللقب لصاحله بتســجيله مجموع  ١٩رضبة تحت
المعــدل يف بطولــة الســعودية الدولية لمحرتيف الغولف.

بقيمة  ٥٢مليون ريال ســعودي ،قمنا برتســية مرشوع بناء حلبة القونا
بمواصفات عالمية.

أما بالنســبة لجيل الغد من محبي ســباق الســيارات ،تمتلك مدينة
الملــك عبداللــه االقتصاديــة حلبة ســباقات جمان كارتينغ يف حي
البيلســان عــى امتــداد  700متر مليئــة بأجواء من اإلثارة والمتعة
والتســلية تجعلهــا نقطة جذب لــزوار المنطقة الغربية.

الصورة الشاملة
نهدف من خالل ترويج وســائل خدمات التســلية والترفيه إىل
توفير أســلوب حياة عصرية تســاهم يف تحقيق رؤية المملكة
 2030ببنــاء مجتمــع نابض بالحياة.

 19ضربة تحت المعدل  52مليون ريال سعودي
فنادق وشــقق فندقية رائعة
يرغــب الكثيــر مــن زوار مدينة الملــك عبدالله االقتصادية إىل
إقامــة هنيئــة ومريحــة ،لذا بادرنــا يف عام  2018عىل افتتاح فندق
وريزدنســز فيوز للشــقق الفندقية يف حي البيلســان عىل ســاحل
البحــر األحمــر ،حيــث أضفنا به رونقا ً جديــدا ً لمزيج الفنادق .يتألف
فندق فيوز من  174وحدة ســكنية أنيقة منها شــقق االســتوديو،
وأجنحــة البنتهــاوس للنزالء الذين يرغبون يف اإلقامة ســوا ًء عىل
المــدى القصير أو الطويل.

وفــي فبرايــر ،أعلنّــا أيضا ً عن عقد اتفــاق مع مجموعة فنادق روڤ
يف دبي بتشــغيل أول فندق روڤ يف المملكة العربية الســعودية
وبالتحديــد يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية ويتألف الفندق
الجديــد الواقــع يف حــي البيلســان من  240غرفــة حيث تم البدء ببناء
المشــروع يف عام .2018

وعىل المســتوى االســتراتيجي ،نخطط لتحقيق أهدافنا يف مجال
الســياحة والترفيه عىل نطاق أوســع من خالل اســتثمار  1.4مليار
ريــال ســعودي يف ثــاث ركائز محوريــة للتنمية فضال ً عن التعاون
مــع العديــد مــن الجهات الحكومية بما يف ذلــك الهيئة العامة
للثقافــة والهيئــة العامــة للترفيه والهيئــة العامة للرياضة وغيرها.

يرتكز الركن األول من االســتراتيجية عىل الجانب الســياحي
والترفيهــي لمدينــة الملك عبداللــه االقتصادية والذي يحتضن
 30مشــروعاً ،أمــا الركــن الثاني يعتمد عــى تنظيم واحتضان
الفعاليــات واألنشــطة الترفيهية والثقافيــة واالقتصادية ،بينما
يتبنى الركن الثالث اســتضافة األحداث الدولية الرئيســية يف
مجال الرياضة وســنوافيكم بالمعلومات يف القســم التالي من
هذا التقرير.

كمــا نتطلــع يف عــام  2019إىل افتتاح شــقق صنرايز يف مجمعات
الشــروق لتضم شــقق مفروشــة مزودة بغرفتي نوم.
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تسعى مدينة الملك عبدالله االقتصادية لتنمية
رأس المال البرشي عىل مستوى المنطقة

مجتمـعـاتنـــا
تهتـــم بكـــم
22

شركة إعمار المدينة االقتصادية  /التقرير السنوي 23  2018

مجتمعاتنا تهتـــم بكـم

تمثــل المــدارس والمراكز الصحية محورا ً اســراتيجيا ً يف
اســتقطاب العوائل واالفراد إىل مدينتنا وتشــجيعهم عىل
مواصلــة العيــش يف أحضانهــا ،ولذلك فإننا نعتــر تعزيز البنية
األساســية المجتمعية واليت تشــمل قطاعات الصحة والرعاية
والتعليــم والمرافــق التدريبية أحد أولوياتنا الرئيســية.

إن هدفنا زيادة عدد الســكان بنســبة  25بالمئة كل عام ومواصلة
تحســين مســتوى المعيشة لســكان مدينة الملك عبدالله
االقتصاديــة وســكان المدن والقرى المجاورة.

%86

ارتفــاع ســنوي لعــدد الطــاب المنتســبني
لكليــة األمــر محمــد بــن ســلمان لريادة
األعمال (.)MBSC

لذا تشــمل خططنا يف مجال الصحة لعام  2019والســنوات
القادمــة تقديــم خدمات أفضل يف مجــاالت التخصصات الطبية
والعيــادات التنفيذيــة والرعاية الطبية المنزلية والمستشــفيات.
ومــن جهــة أخــرى تتضمن خططنا يف مجاالت التعليم انشــاء
مدرســة داخلية متميزة إىل جانب مدرســة اهلية ،ومدرســة
حكوميــة يف حي الشــروق ،باالضافــة اىل التعليم النوعي الذي
تقدمــه مدرســة أكاديميــة العالم مــن مرحلة رياض األطفال حتى
الصــف الثانوية العامة.

إن التزامنا بتمكين وتطوير الكوادر البشــرية سيســاهم يف
إيجــاد فــرص عمــل وتعزيز النمو الســكاني .ونحن نتوقع انه من
خــال إنفــاق  2.2مليار ريال ســعودي عىل برامــج الصحة والتعليم
ســنتمكن مــن توفيــر القــدرة التدريبية ألكثر من  33ألف طالب
وتوفيــر  5900وظيفــة بحلــول عام  .2023وهذه الجهود يف مجال
الصحــة والتعليــم تســاهم يف تحقيق األهداف االجتماعية
واالقتصاديــة للمدينــة تماشــيا ً مع رؤية المملكة .2030
كليــة األمــر محمد بن ســلمان إللدارة وريادة األعمال
ترحــب بالدفعة الثانية
رحبــت كليــة األمير محمد بن ســلمان إللدارة وريادة األعمال
بالدفعــة الثانيــة مــن الطالب يف عام  ،2018وبلــغ عدد المتقدمين
الللتحــاق ببرنامــج ماجســتير إدارة األعمــال  6500طالبا ً من المملكة
وخارجهــا ،بارتفــاع بلــغ  185يف المئة عن العــام المنصرم ،وتم قبول
 118طالبـا ً مــن ضمن المتقدمين.
يســتغرق مــدة برنامج الــدوام الكلي للملتحقين ببرنامج ماجســتير
إدارة األعمــال لــدى كلية األمير محمد بن ســلمان إللدارة وريادة
األعمــال ســنة واحــدة بينما يمتد البرنامــج لعامين للراغبين
بااللتحــاق بــدوام جزئــي ،كما تقــدم الكلية ً
أيضا دورات تدريبية
للتنفيذييــن مصممة حســب االحتياجــات المحلية ،مثل إدارة
الشركات العائلية.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن قصص نجاح طالبنا بدأت تتســارع ليومنا
هــذا ومنهــا نجــاح أحد الطالب يف بدء مشــروعه الخاص يف مجال
المأكــوالت كمــا نجــح احد الطالب يف انشــاء مقهى عصري ،كما
قام احد الطالب بإنشــاء وكالة ســفر عبر اإلنترنت.

كما أننا نطمح بأن تتوســع كلية األمير محمد بن ســلمان إللدارة
وريادة األعمال لتصبح جامعة متكاملة خالل العشــر ســنوات
المقبلــة ،وذلــك نظرا ً للطلب المحلــي الكبير عىل المواهب
المتنامية نشــهد فرص واعدة تحثنا عىل التوســع يف تخصصات
نوعيــة مثل المحاســبة واألزياء والتصميم.

تدريــب الباحثني عن عمــل لتحقيق النجاح
انطلقــت مبــادرة برنامج األمير خالد الفيصل لبناء اإلنســان
’طمــوح‘ مــن مدينة الملك عبداللــه االقتصادية ضمن برامجها
للمســؤولية االجتماعية والتنمية المســتدامة يف  .2012وفي عام
 2016تم إعادة إطالقه كبرنامج مهني مســتقل ،وقد ســاهم تطوير
وتوســيع البرنامج بشــكل مســتمر يف بناء وتحقيق مســتقبل
أفضــل للشــباب يف منطقة مكّة المكرمة.
منــذ انطــاق برنامــج طموح بدأنا بجمع وأنشــاء قاعدة بيانات
للمهتميــن يف المــدن المحيطة الذين لم يســتكملوا مســيرتهم
الدراســية يف المــدارس الثانوية أو لــم يوفقوا بالحصول عىل
فــرص عمــل ووفرنا لهم دورات يف اللغــة اإلنجليزية والبرمجة
وتكنولوجيا المعلومات ،ولكن ســرعان ما أدركنا الحاجة الماســة
إىل المزيــد مــن المتابعــة للتوفيق بيــن مؤهالت الخريجين مع
متطلبات ســوق العمل.

أثمــر تركيزنــا عــى نتائج متميزة ،حيث شــاركت المزيد من
الشــركات يف معــارض التوظيــف المتكررة .وفي عام  2018قمنا
بتخريــج الدفعــة الرابعــة من برنامــج طموح ،ووصل معدل توظيف
الخريجيــن إىل  50يف المئة.

يهــدف برنامــج طمــوح اآلن وفي مرحلتــه الثانية إىل تدريب وتأهيل
وإيجاد فرص عمل لعشــرة آالف شــاب يف منطقة مكّة المكرمة
بحلــول عــام  .2020وقــد قمنا حتى اآلن بتدريب  3800شــاب ،ومن
المتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل  7000شــاب خالل عام  2019وســط
طلــب كبيــر من المتقدميــن الللتحاق بالبرنامج.

نحن نســعى إلضفاء الطابع الرســمي عىل هذه الجهود من خالل
بناء أكاديمية طموح والمقرر افتتاحها يف عام  2019عىل مســاحة
 8000متر مربع .وســوف تســاهم األكاديمية يف التوفيق بين
الخبرات المتاحة ومؤهالت الباحثين عن عمل الذين اســتكملوا
البرنامج ومتطلبات المســتثمرين يف مدينة الملك عبدالله
االقتصادية .كما سيســاهم خريجو البرنامج بوضع أســس لبيئة
خصبة لرواد أللعمال والشــركات الصغيرة والمتوســطة للمساهمة
يف مســيرة ازدهار مدينتنا والمنطقة برمتها .ومع مرور الوقت
ســوف نقوم بتطوير األكاديمية لمواكبة احتياجات الســوق وتعزيز
يصدر مواهب
قابليــة التوظيــف لكي نصبح المنبر الرئيســي الذي ّ
للشــركات داخل مدينة الملك عبدالله االقتصادية وخارجها.

فــرص يف قطــاع الطريان للكوادر الوطنية
مع حلول عام  ،2019ســوف يتم إنشــاء أكاديمية وطنية جديدة
لعلــوم الطيــران تتخــذ مدينة الملك عبداللــه االقتصادية مقرا ً لها
لتدريــب مــا يصــل إىل  1000فني و 350طيارا ً ســنوياً ،مع وجود فرع
آخــر أللكاديميــة يف مطار الثمامة يف الرياض.
وتنبثــق األكاديميــة الوطنية لعلوم الطيران عن شــراكة
إســتراتيجية بين هيئة المدن االقتصادية ،والمؤسســة العامة
للتدريــب التقنــي والمهني ،والخطوط الجوية الســعودية ونادي
الطيران الســعودي وأرامكو الســعودية ووزارة التعليم وشــركة
تكنولوجيــا الطيران.

أكاديميــة فنون الطهي
وقعــت مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية يف شــهر يوليو مذكرة
تفاهم مع مؤسســة مســك الخيرية إلطالق أول أكاديمية لتعليم
فنون الطهي يف المملكة .تعد مســك ،مؤسســة األمير محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز الخيرية ،مؤسســة غير ربحية تهدف إىل
تثقيف وتنمية مهارات التعلم والقيادة بين الشــباب الســعودي.

وبموجب هذه المذكرة ســوف تقوم مؤسســة مســك الخيرية
بتوفير منح دراســية وتدريبية ل  500طالب وطالبة وستشــمل
التعليــم عبر اإلنترنــت والتدريب العملي.

وصــل معــدل توظيف اخلريجني لدى طموح إىل ٪٥٠
أعىل نســبة نجاح وصلنا إليها.

بحلــول عــام  ٢٠٣٠نتوقــع مــن خالل انفاق  2.2مليار ريال ســعودي عىل تنمية
المــوارد البرشيــة ،توفري  ٥,٩٠٠فرصة عمل جديدة.

ســتركز البرامج عىل اإلنتاج التجاري أللغذية واالســتفادة من
أفضل الممارســات العالمية يف هذا المجال وأســاليب عرضها
وتقديمهــا فضال ً عن مهارات اإلشــراف والقيادة.

الرتكزي عىل أســلوب حياة صيح
تحتــل مبــادرات الرعايــة الصحية المجتمعية جزءا ً رئيســيا ً من
أنشــطة مدينــة الملــك عبدالله االقتصادية وقــد كثفنا الجهود يف
هــذا المجــال حيــث قمنــا يف عام  2018بتنظيــم عدد من البرامج ،بما
يف ذلك الترويج ألســبوع التوعية بســرطان الثدي يف شــهر أكتوبر.
كما اســتضفنا أيضا ً ســباقا ً عىل شــاطئ البيلسان.
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2.2مليار ريال سعودي

وجهــة للرعاية الصحية
انصــب تركيزنــا يف عــام  2018يف مجــال الرعاية الصحية عىل وضع
خطــط لتلبيــة االحتياجات المســتقبلية لســكان مدينة الملك
عبداللــه االقتصادية ،ووضع األســس االلزمــة لتصبح المدينة وجهة كمــا تــم طــرح وتطوير برامج خــارج المناهج يف المدارس بهدف
تحفيز االهتمام بالصحة منذ ســن مبكر .وعىل ســبيل المثال،
رائــدة يف مجــال الرعاية الصحية.
تقــدم أكاديميــة جوفانتوس لكرة القــدم يف أكاديمية العالم
وفــي الوقــت الحالي ،يمكن أللشــخاص الذين يعيشــون ويعملون تدريبــات يف كرة القــدم للبنين والبنات.
يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة الحصول عىل الرعاية
وتشــمل خططنــا يف  2020افتتــاح مركز صحــي لتعزيز الحياة
الصحيــة عــى مدار  24ســاعة بفضل مجموعــة متكاملة من
الصحية ومحاربة الســمنة وزيادة متوســط العمر .وفيما يتعلق
المرافــق الطبيــة والصيدليــات المتواجــدة اىل جانب خدمات
الســيارات الطبية واإلســعاف ،ويدير مستشــفى الدكتور ســليمان بــذوي االحتياجــات الخاصــة ،نقوم بتطوير مركــز لمعالجة التوحد
وتقديــم برامــج تركز عىل دمج الشــباب الذيــن يعانون من التوحد
فقيــه مركزنــا الطبي األســري يف حي المــروج ،فضال َ عن عيادة
يف المدارس.
ثانيــة يف الــوادي الصناعي .تتمثل اســتراتيجيتنا المتوســطة
المــدى يف إنشــاء نظــام بيئــي صحي يوفر خدمــات طبية متميزة
ومتخصصــة وموثــوق بهــا ،وهذا يتضمــن العيادات الخارجية
والثانويــة المتنقلــة لتقديــم خدمات شــاملة منهــا معالجة الحاالت
النفســية وحاالت الطوارئ.
نهدف عىل المدى الطويل إىل توســيع نطاق خدماتنا األساســية
لتشــمل مجاالت أكثر تخصصاً ،ال ســيما يف المجاالت األربعة أو
الخمســة األوىل التــي تواجــه عجزا ً يف المملكة.
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ميناء بحري وقطارات رسيعة
يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية

بــر ا ً
أو بحـرا ً
شركة إعمار المدينة االقتصادية  /التقرير السنوي 27  2018

بـرا ً أو بحـرا ً

 20,000وظيفة
يتــم حاليـا ً نقــل أكرث من  ٪١٣من التجارة
العالميــة عــر البحــر األحمر والذي يقع فيه
مينــاء الملك عبدالله والذي من شــأنه توفري
فرص عمل لـ  ٢٠,٠٠٠ســعودي.

قطــار احلرمــن الرسيع الذي يصل رسعته إىل  ٣٠٠كيلومرت /ســاعة
قــد افتتح للركاب يف أكتوبر.

ســجل مينــاء الملــك عبداللــه معــدل نمو وصل إىل  %36يف نهاية العام 2018
بطاقــة إنتاجيــة  2,3مليون حاوية.

تنبثــق التجــارة والصناعة واخلدمات اللوجســتية من قلب مدينة
الملك عبدالله االقتصادية وذلك بســبب موقعنا االســراتييج
المتمركــز عــى مفرتق طرق ثالث قــارات ،ويؤكد ميناء الملك
عبداللــه والــوادي الصناعي وقطــار احلرمني الرسيع الذي يربط
المدينــة االقتصاديــة بمدينة جـدّة ومنطقة مكّة المكرّمة
والمدينــة المنـ ّورة بأن هــذا المزيج المؤلف من اخلدمات
اللوجســتية وأهمية موقعنا االســراتييج يعد بمثابة نقطة قوة
ترتكزعليهــا مدينتنــا ودافع قوي لزتايد النمو الســكاين فيها.

وتســتغرق مــدة الرحلــة من مدينة الملــك عبدالله االقتصادية إىل
المدينــة المنــورة ( 266كــم)  92دقيقة ،بينما تســتغرق الرحلة إىل
مدينــة جـ ّدة  44دقيقــة ،وإىل مكّــة المكرّمة (عبر ج ّدة)  90دقيقة.
وتتراوح أســعار التذاكر والتي تعد ميســورة جدا ً بين  50ريال
للدرجة الســياحية و 65ريال لدرجة رجال األعمال ،ويتســع كل
عربة ،لـ  427راكبًا بســرعة تصل إىل  300كم يف الســاعة ،ومن
المتوقع أن يصل عدد الركاب إىل  60مليون شــخص ســنوياً.

 300كيلومتر/ساعة

وفــي مســيرتنا نحــو المضي قدما َ خــال عام  ،2018أخذنا العديد من
الخطــوات التحفيزيــة حيــث انطلق القطار الســريع ،واصبح الميناء
أكثر ازدحاماً ،وواصل الوادي الصناعي نموه وســيتم انشــاء
منطقة إلعــادة التصدير قريباً.
تدعــم مدينــة الملــك عبداللــه االقتصادية رؤية المملكة  2030يف
تحقيــق اقتصــاد مزدهر من خالل جوانب عدة ،مثل االســتفادة
مــن موقعنــا الجغرافــي وزيادة القدرة التنافســية عىل نطاق عالمي
والتركيــز عــى أهمية تعزيــز االقتصاد غير النفطي.

عهد جديد للســـفرعرب القطارات
افتتــح خــادم الحرمين الشــريفين ،الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
ســعود يف  25يوليــو قطــار الحرمين الســريع والــذي يوصل مدينة
الملــك عبداللــه االقتصاديــة بمدينــة ج ّدة ومنطقــة مكّة المكرّمة
والمدينــة المنـ ّورة ،وفي شــهر اكتوبر اصبحــت الخدمة متوفرة
للــركاب المســافرين وســرعان ما حقــق الطلب تزايدا ً قويا ً يف
جدول الرحالت.
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تتمتــع محطــة قطــار الحرمين يف منطقة الحجــاز بإمكانيات هائلة،
ليــس فقــط عىل صعيد وســائل التنقل بل أيضـا ً الحتضانها متاجر
وفــرص تنمويــة ،حيــث ترتبط المحطة مباشــرة بأحياء المدينة
الســكنية وشــواطئها وغيرها من المناطق التجارية والســكنية
وســوف تتضمــن خطتنا التطويريــة يف مدينة الملك عبدالله
االقتصادية إنشــاء واحة اســامية فريدة من نوعها تضم متحف
ومراكز تســوق وترفيــه ومحالت ومباني تجارية.

ســوف يزيد ربط قطار الحرمين بمطار جدة الجديد والذي يشــغل
حاليـا ً رحــات داخليــة والمقرر افتتاحه رســميا ً يف منتصف عام
 2019مــن جاذبيــة مدينــة الملك عبدالله االقتصاديــة كمدينة تتحىل
بأســلوب حياة عصري .كما ســيعزز القطار من خالل ربط المدينة
بمكّــة المكرّمــة والمدينــة المن ّورة من مكانــة مدينتنا االقتصادية
كمركــز مثالــي القامــة للمعتمرين والحجاج والذي من شــأنه أن
يســاعد عىل الحد من االزدحام يف الحرمين.

وصلــت األرايض المطــورة يف الــوادي الصناعي مســاحة  28.5كيلومرت مربع،
زيادة بنســبة  ٪٢٤مقارنة بعام .٢٠١٧

عامـا ً قياســيا ً لميناء الملك عبدالله
ً
قطــع مينــاء الملك عبدالله شــوطا ً كبيرا خــال فترة قصيرة منذ
وصول أول ســفينة تجارية يف عام  ،2013وســجل أرقاما ً قياســية
خالل عام .2018

شــهد حجــم شــحنات مينــاء الملــك عبدالله نموا ً ســنوياً ،حيث
حقــق يف عــام  2018رقمـا ً قياســياً ،وتــم تجهيــز الميناء بأرصفة
ومراســي بعمق  18متر الســتقبال ســفن حاويات جديدة
وبأحجــام كبيرة.

تعــد هــذه الجهــود الرامية عامال ً أساســيا ً يف ازدهار مدينة الملك
عبداللــه االقتصاديــة من خالل العمــل عىل زيادة إجمالي حركة
الصــادرات والــواردات بنســبة  5بالمائة كل عام ،وزيادة القدرة
االســتيعابية لتصــل إىل  5.1مليــون حاويــة بنهاية  2019كما نطمح
عــى المــدى الطويل باســتيعاب  20مليون حاويــة متوقعين للميناء
مســتقبال ً باهرا ً للنمو واالزدهار.
ولعــل أحــد أهــم العوامل التي ســاهمت يف تعزيز حركة الصادرات
والــواردات خــال العام  2018هو تطبيــق برنامج اإلصالح الوطني
الذي تمثلت إحدى أبرز إنجازاته يف الســماح للنســاء بقيادة
الســيارات يف خطوة من شــأنها تحقيق منافع اقتصادية كبيرة
لقطاع السيارات.

ويتــم حاليـا ً نقــل أكثــر من  13بالمئة من التجــارة العالمية عبر
البحــر األحمــر والــذي يقع فيه ميناء الملك عبدالله والذي من شــأنه
توفير فرص عمل لـ  20ألف ســعودي.

بينمــا يعــد مينــاء الملك عبداللــه الميناء األول يف المملكة الذي
يملكــه ويديــره القطــاع الخاص إال أنه يمثل تعاونـا ً بين القطاعين
العــام والخــاص من خالل اســتضافة العديد من الوكاالت العامة
وخفر الســواحل الســعودي والجمارك الســعودية والهيئة
الســعودية للغذاء والدواء داخل الميناء.

وســجل الميناء حدثا ً بارزا ً عندما دشــنه رســميا ً ولي العهد صاحب
الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان يف  11فبراير .2019
الــوادي الصناعي (لدعــم الصناعات الغري نفطية)
اســتقطب الوادي الصناعي  118شــركة وطنية وإقليمية وعالمية
يف القطاعات الصناعية الواعدة والتنافســية وعىل ســبيل المثال
ال الحصر شــركة األدوية العمالقة فايزر وســانوفي ومجموعة تمر
(إحدى الشــركات الســعودية الرائدة يف مجال الرعاية الصحية)
وشــركة مارس للشــوكوالتة وغيرها الكثير بما يف ذلك الخطوط
الجوية العربية الســعودية والســالم جونســون كونترولز وبنده
ومجموعــة عبــد اللطيف جميل وايكيا.

 28.5كيلومتر مربع

وفي عام  ،2018ارتفع حجم المســاحات المســتأجرة لصالح
شــركات األدوية بنســبة  18بالمائة .أحد األســئلة التي يطرحها
النــاس يف بعــض األحيــان هو :لماذا حققــت مدينة الملك عبدالله
االقتصاديــة نجاحا ً كبيرا ً يف جذب شــركات األدوية؟

الجــواب يكمــن يف خدماتنــا اللوجســتية وموقعنــا المميز اىل
جانــب اتباعنــا ألفضــل المعاييــر .لدينــا يف الــوادي الصناعي أنظمة
صارمــة للحفــاظ عــى بيئــة نظيفة ،وقــد التزمنــا لعمالئنا يف مجال
األدويــة بالحفــاظ عــى بقــاء المنطقــة المحيطة بهــم خالية من
الصناعــات التــي قــد تخلــق مخاطــر التلوث ،حتــى ولو كانت هذه
المخاطــر طفيف ًة.

ونتطلــع يف عــام  2019إىل تحقيــق تطورات كبيرة يف الوادي
الصناعــي ،يتمثــل بإطالق منطقــة جديدة مخصصة إلعادة
التصدير ،حيث بادرنا يف هذا المشــروع االســتراتيجي يف عام 2018
وقــد وصلنــا لمراحــل متقدمــة إلطالقها بأذن الله خالل العام .2019

وفي شــهر مايو ،وقعت شــركة ألماس العالمية أللدوية المحدودة
مذكــرة تفاهــم مع مدينة الملك عبداللــه االقتصادية ممثلة
بالــوادي الصناعي ،إلنشــاء أحد أكبــر مصانع إنتاج اللقاحات يف
العالــم ،والــذي يعتبــر أول مصنع لقاحات ’بي ســي جي‘ للوقاية
من الســل ،واألول من نوعه يف الشــرق األوســط وذلك من خالل
إســتئجار قطعــة أرض لبنــاء المرحلة األوىل مــن المصنع الذي تبلغ
مســاحتها اإلجماليــة نحــو  40ألف متر مربع.
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تقرير مجلس اإلدارة

مقدمة

السيدات والســـادة المـسـاهـمـــون يف شركة إعمار المدينة االقتصادية

الســام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يســر مجلس إدارة شــركة إعمار المدينة االقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير الســنوي لمجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2018م ،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 2018/12/31م.

واف حول آليات حوكمة الشــركة واإلفصاحات ذات العالقــة بمجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذييــن والعقود والمعامالت مع األطراف
ـص ٍ
بجانــب ذلــك فــإن التقريــر يحتــوي عــى ملخـ ٍ
ذات العالقة.
انطالقا ً من حرص مجلس اإلدارة عىل الشــفافية واإلفصاح المســتمر وفق األنظمة الصادرة عن الجهات المعنية والممارســات المحلية والعالمية يف هذا الشــأن ،يأتي هذا التقرير
متوافقا ً مع متطلبات اإلفصاح الواردة يف نظام الشــركات ،والواردة يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشــركات الخاصة بالشــركات المســاهمة المدرجة
باإلضافة الســتيفاء متطلبات المادتين تســعين وثالثة وتســعين من الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية يف 13فبراير 2017م ،والمادة الخامســة والســتين من
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق المالية بتاريخ 1439/04/09هـ الموافق 2017/12/ 27م.

كما يوضح هذا التقرير كيف ســاهمت خطط واســتراتيجيات شــركة إعمار المدينة االقتصادية بالمشــاركة الفعالة يف تحقيق أهداف رؤية المملكة  ،2030لتصبح مدينة الملك عبدالله
االقتصادية «رائدة» يف صناعة الترفيه والبيئة المثالية للســكن ولصناعة األعمال باإلضافة اىل موقعها الجغرافي الذي يجعل منها مركزا ً لوجســتيا ً رئيســيا ً عىل البحر األحمر.
نبذة عن نشــاط الرشكة وتاريخها
تأسســت شــركة «إعمار المدينة االقتصادية» شــركة مســاهمة عامة ســعودية بموجب القرار الوزاري رقم  2533الصادر بتاريخ الثالث من رمضان 1427هـ الموافق الســادس والعشــرون من ســبتمبر
2006م ،وقد تم إدراجها يف الســوق المالية الســعودية يف تاريخ  7أكتوبر 2006م.

ويبلغ رأس مال الشــركة المســجل  8.5مليار ريال ســعودي مُوزعة عىل  850مليون ســهم ،وذلك بقيمة اســمية قدرها  10رياالت لكل ســهم ،وقد طرحت الشــركة  %30من إجمالي أســهمها اللكتتاب العام
وســجلت رقما قياســيا ً يف عدد المكتتبين تجاوز  10مليون مكتتب.

وتــزاول الشــركة أعمالهــا يف مجــال تطويــر األراضــي والعقــارات يف المناطــق االقتصاديــة الخاصة أو يف غيرها بما يف ذلك عمليات تطوير البنيات األساســية ،وترويج وتســويق وبيــع قطع األراضي المملوكة
للشــركة بخدمــات للتطويــر أو لتمليكهــا للغيــر ،وإيجــار األراضــي وعمليــات التطويــر للمباني والوحدات الســكنية أو بناء منشــآت عىل األراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية ،وأي نشــاطات أخرى
الزمة لتحقيق أغراض الشــركة.
وتضطلــع الشــركة بتطويــر وتنفيــذ «مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة» الواقعــة عىل بعد  90كيلومتر شــمال مدينة جدة عىل ســاحل البحر األحمر .وتتوىل «هيئة المدن االقتصاديــة» ،التي تمت الموافقة
عــى تنظيمهــا بموجــب األمــر الملكــي رقــم (أ 19/بتاريــخ 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.

ويعتبــر مشــروع «مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة» أحــد أهــم وأكبــر المشــاريع االقتصادية التي يديرها القطاع الخاص عىل مســتوى العالم ،وفي عام 2010م تمت الموافقة من المســاهمين عىل نقل المقر
الرئيســي للشــركة من جدة إىل مركز األعمال يف مدينة الملك عبدالله االقتصادية.
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أهــم اإلنجــازات يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية خالل عام 2018م
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،
وتخلــل ذلــك أيضـا ً ترســيخ النمــوذج المالي لتطوير المدينة االقتصادية ،وتدعيم مالءة الشــركة الماليــة وتطويرتدفقاتها النقدية.

كما اســتطاعت الشــركة اثبات دورها كأحد المحركات التنموية واالقتصادية يف البالد تناغما ً مع رؤية الســعودية  2030يف تفعيل توجه الحكومة الرشــيدة يف خصخصة المشــاريع التنموية والشــراكات مع
القطــاع الخــاص يف قطاعات حيوية متعددة.

وقد شــهد العام 2018م 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  5,318فرد بزيادة قدرها  %22عما كانت عليه يف نهاية عام  ،2017باإلضافة إىل وصول نســبة اإلشــغال يف الوحدات الســكنية التي تم تســليمها إىل  ،%59كما وصلت نســبة األراضي
المطــورة مــن المرحلــة األوىل إىل  %78يف نهايــة العــام مقارنة مع  %55,5يف نهاية عام 2017م.

وعــى صعيــد البنــى التحتيــة فقــد تــم إكتمــال تنفيــذ  227.7كــم مــن كابــات األلياف البصرية مقارنة ب 208كم يف نهاية عام 2017م ،بجانب إكتمال 94.1كم من شــبكة الصرف الصحي و 127كم من شــبكة
المياه و  425.8كم من شــبكة الكهرباء.

وعــى صعيــد المرافــق الترفيهيــة فقــد زادت عــدد الغــرف يف الفنــادق واألجنحــة والمنتجعــات لتصــل اىل  471غرفــة بنهاية العام 2018م مقارنــة مع  195غرفة بنهاية العــام 2017م ،بينما أرتفع عدد الطالب
المنتســبين لكليــة األميــر محمــد بــن ســلمان لريــادة األعمــال من  89طالبا ً بنهاية عام 2017م اىل  166طالبـا ً بنهاية العام 2018م.

أمــا عــى صعيــد الــوادي الصناعــي فقــد وصلــت األراضــي المطــورة الـــ مســاحة  28.5كــم مربع بنهاية العــام 2018م مقارنة مع  23كم مربع يف نهاية العام 2017م ،بينما ســجل ميناء الملــك عبدالله معدل نمو
وصــل اىل  %36يف نهايــة العــام بطاقــة انتاجيــة  2,3مليــون حاوية مقابل  1,6مليون حاويــة لنهاية العام 2017م.

وال تــزال شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة تمضــي قدمـا ً 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.

وترتكــز تلــك الخطة االســتراتيجية يف المرحلة الحاليــة عىل المحاور التالية:
	.1مواصلــة عمليــات التطويــر والبنــاء يف المدينــة االقتصاديــة مــع التركيــز عىل الميناء والوادي الصناعــي باعتبارهما عنصري الجذب األكثر أهمية للمســتثمرين يف المدينة االقتصادية والمحفزين الرئيســيين
للحركة العمرانية.
	.2مواصلة العمل عىل اســتقطاب الشــركات والمصانع والمنشــآت التجارية إىل المدينة والتي تؤدي بدورها إىل إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة ،ومن ثم حث الطلب عىل المنتجات العقارية والخدمات.
	.3توفير 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.
	.4تطويــر قطــاع الســياحة والترفيــه يف المدينــة االقتصاديــة بشــكل يتماشــى مــع احتياجات الفئات المختلفــة يف المملكة ،بهدف زيادة االيرادات واألرباح التشــغيلية المكررة ،وزيادة عدد الزوار للمدينة
االقتصادية مما سيســاهم يف رفع الطلب عىل المنتجات الســكنية المختلفة.
	.5احتضــان وتنظيــم الفعاليــات الدوليــة والمحليــة ،بمــا يف ذلــك الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة والترفيهية الحكومية ومنتديات القطاع الخــاص ،مما يثري الحراك الثقافي والمجتمعــي يف المدينة وينمي من
حجــم الطلب عــى منتجاتها المختلفة.
	.6احتضان 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.
	.7تطوير الخطط واالســتراتيجيات المختلفة للتوســع يف قطاعي التعليم والصحة واســتقطاب المؤسســات المختصة اللســتثمار فيها.
	.8تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموقــع الجغرافــي لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ووقوعها ما بيــن مكة المكرمة والمدينــة المنورة ،والمرتبطة بينهــم عبر قطار الحرمين ،بجانــب الموقع المطل عىل
البحر األحمر.
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أهــم اإلنجــازات يف مدينة الملــك عبدالله االقتصادية خالل عام 2018م تابع
	.9تنويــع قاعــدة المنتجــات العقاريــة التــي تقدمهــا الشــركة عــن طريق طرح األراضي الصناعية والســكنية للبيع والتأجير بشــكل محدد بهدف تســريع عجلة التطوير يف المدينــة وتوفير كمية إضافية من
الســيولة النقدية االلزمــة لتطوير المدينة.
 .10المضي قدما ً يف الدخول يف شــراكات اســتراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي يف بعض المشــاريع العمالقة الضرورية لدعم وتســريع بناء وتطوير المدينة االقتصادية.
 .11مراعاة الطرق المثىل إلدارة وتشــغيل المدينة االقتصادية وتقديم الخدمات للمســتثمرين والقاطنين بأســعار مالئمة.

ونتيجــة الســتمرارنا يف هــذه االســتراتيجية واصلنــا العمــل يف دفــع عجلــة التطويــر يف المدينة االقتصادية التي تعتبر النطاق الجغرافي الوحيد لنشــاطات الشــركة ،وباتت اآلن نابضــة بميناء عالمي يعمل
عــى مــدار الســاعة مصنــف عــى أنــه أســرع مينــاء مــن حيث النمو يف العالم ،وبمصانع عالمية يف مجاالت متعددة ،ســاهمت يف وضــع مدينة الملك عبدالله االقتصادية كأحد أهم مراكز الشــحن والخدمات
اللوجســتية يف العالم.

بجانب مشــاريع ســكنية تخدم جميع فئات المجتمع ،ومشــاريع مميزة للتعليم ،ككلية االمير محمد بن ســلمان إلدارة األعمال ،وبنية تحتية 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 العديــد مــن الشــركات الرائدة يف الصناعة والخدمات اللوجســتية ،واســتضافت العديد مــن االحتفاالت والمناســبات الترفيهيــة بالتعاون مع هيئــة الترفيه
ووزارة الثقافة.
قرارات وتطورات أخرى
شــهد العام  2018عد ًدا من القرارات المهمة يف مســار الشــركة وكانت عىل النحو التالي:

أ .عقــدت شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة الجمعيــة العامــة العادية الخامســة عشــر لها يف يـــــوم اإلثنيــن  13رمضان 1439هـ الموافق  28مايو 2018م وتم من خاللهــا الموافقة عىل القرارات التالية:
 .1الموافقــة عــى تقريــر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
 .2الموافقة عىل القوائم المالية للشــركة عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
 .3الموافقة عىل تقرير مراقب الحســابات عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
	.4الموافقــة عــى تعييــن مكتــب كــي بــي إم جي الفوزان وشــركاه كمراجع الحســابات للشــركة من بين المرشــحين بناء عىل توصيــة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيــق القوائم المالية للربع األول
والثانــي والثالــث والســنوي مــن العام المالي 2018م ،والربــع األول من عام 2019م ،وتحديد أتعابه.
 .5الموافقــة عــى إبــراء ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
 .6الموافقــة عــى المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم والمضمنه يف تقرير مجلس اإلدارة للفترة من  1يناير  2017وحتى  31ديســمبر 2017م.
وكانت الشــركة قد قامت باســتخدام نظام التصويت اإللكتروني للمســاهمين عن طريق خدمات تداوالتي التي تقدمها الســوق المالية الســعودية (تداول) وفتحت باب التصويت للمســاهمين لمدة  5ايام
قبــل موعد الجمعية.

ب	.يف  25ذو الحجة 1439هـ الموافق  5ســبتمبر 2018م صدر قرار عن مجلس اإلدارة بالموافقة عىل طلب األســتاذ فهد بن عبد المحســن الرشــيد الرئيس التنفيذي باإلســتقالة من منصبه والتفرغ لمهام
ومســؤوليات أخرى ،وقد بدأ ســريان اإلســتقالة من يوم  6ســبتمبر 2018م .وقام مجلس اإلدارة بتاريخ  5ســبتمبر 2018م الموافق  25ذو الحجة 1439هـ بالموافقة عىل تكليف األســتاذ أحمد بن ابراهيم
لنجــاوي للقيــام بمهــام الرئيس التنفيذي ابتداء من يوم  6ســبتمبر 2018م.
ج .يف بتاريخ 1440/04/10هـ الموافق 2018/12/17م ،صدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين األســتاذ /أحمد بن إبراهيم لنجاوي رئيسـا ً تنفيذيا ً للشــركة.
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التوقعات المســتقبلية
تأتــي المرحلــة القادمــة كمرحلــة توســع وحصــد للثمــار ،وتقــوم الشــركة بوضع خطط جديدة ترتكز عىل التوســع يف القطاعات التــي أولت خطط التنمية الوطنية أولويه لها وتتماشــى مع رؤية  ،2030واصبح
للشــركة خبرة فيها مثل الميناء والخدمات اللوجســتية واألراضي والخدمات الصناعية والمشــاريع الســكنية ،وتطوير قطاعات جديدة تعكف الدولة عىل اشــراك القطاع الخاص فيها بشــكل أكبر وتســهيل
التمويــل لهــا مثــل (الســياحة ،الصحــة ،التعليــم ،إدارة المــدن) والنظر يف قطاعات أخرى تســتفيد مــن الحركة االقتصادية داخل المدينة (إدارة المبانــي ،التموين ،األمن وغيرها).
نتائــج الرشكة المالية
أ .قوائم الدخل الســنوية للســنوات من 2014م إىل 2018م

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
اجمالي الربح
مصاريف بيع وتســويق ،عمومية وإدارية
عمولــة محققــة من ودائع بنكية وإيداعات عىل أســاس مرابحة
أعبــاء تمويل ،بالصافي
إيرادات أخرى
الزكاة الشرعية
صافــي الدخــل قبل حقوق الملكية غير المســيطرة
خســارة الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشــامل للسنة
حصة غير المســيطرة
حملة األســهم يف الشركة األم
الربح للسهم (ريــــال)

2014
ألف ريال سعودي

1,064,342
()336,626
727,716
()301,660
13,873
()54,951
20,444
()26,600
378,822
378,822
856
379,678
0.45

2015
ألف ريال سعودي

1,022,957
()456,184
566,773
()332,664
21,868
()46,417
120,326
()28,584
301,302
301,302
1,415
302,717
0.36

2016
ألف ريال سعودي
(وفقـا ً للمعايير الدولية
المحاسبية)

2,267,771
()1,093,607
1,174,164
()598,266
18,150
()48,784
198,769
()20,000
722,050
()3,076
718,974
()2,367
716,607
0.85

2017
ألف ريال سعودي
(وفقـا ً للمعايير الدولية
المحاسبية)

1,437,976
()621,933
816,043
()522,565
15,953
()54,889
102,858
()138,038
250,824
()28,057
222,721
()9,799
212,721
0.28

2018
ألف ريال سعودي
(وفقـا ً للمعايري الدولية
المحاسبية)

1,008,234
()669,827
338,407
()594,118
7,737
()59,653
209,909
()66,000
()137,588
7,744
()129,661
()2,503
()129,661
()0.16

عام 2016و 2017و 2018تم احتســابهم وفقا ً لمعايير المحاســبة الدولية.

ســبب صافي الخســائر خالل العام الحالي مقارنة بصافي الربح خالل العام الســابق يرجع يف األســاس إىل ما يلي:
•	انخفاض حجم الطلب للمشــاريع الســكنية والصناعية يف عام  2018مقارنة بالعام الســابق
•	اطالق بعض األصول التشــغيلية الجديدة خالل عام  .2018مما أدى اىل ارتفاع صافي الخســارة للعام الحالي.
•	ارتفاع المصاريف اإلدارية ومصاريف البيع والتســويق الناجم أساسـا ً إىل إطالق مشــاريع جديدة باإلضافة إىل بعض أنشــطة المســؤولية االجتماعية للشــركات.
•	يتم تعويض التأثيرات المذكورة أعاله بشــكل جزئي من خالل الزيادة يف اإليرادات األخرى (ويرجع ذلك يف األســاس إىل اســتبعاد عقارات اســتثمارية) ,وصافي الربح الناتج عن ترتيبات مبادلة أســعار
الفائــدة (التــي أبرمتهــا شــركة تطوير الموانئ) ,إىل جانب انخفاض رســوم الــزكاة لعام  2018مقارنة بعام .2017
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نتائــج الرشكة المالية تابع

ب .المزيانية العمومية المرحلية كما يف  31ديســمرب للســنوات من 2014م إىل 2018م
الموجودات المتداولة
الموجــودات غير المتداولة
إجمايل الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبــات غير المتداولة
إجمالــي حقوق الملكية
إجمــايل المطلوبات وحقوق الملكية

2014
ألف ريال سعودي

4,382,678
11,823,454
16,206,132
1,636,953
6,353,786
8,215,393
16,206,132

2015
ألف ريال سعودي

4,848,119
13,189,541
18,037,660
889,962
8,631,003
8,516,695
18,037,660

2016
ألف ريال سعودي

4,326,601
12,242,888
16,569,489
1,164,369
7,620,721
7,784,399
16,569,489

2017
ألف ريال سعودي

3,183,752
14,185,925
17,369,677
1,871,088
7,491,469
8,007,120
17,369,677

2018
ألف ريال سعودي

2,543,013
14,798,686
17,341,699
2,252,406
7,211,834
7,877,459
17,341,699

عام 2016و  2017و 2018تم احتســابهم وفقا ً لمعايير المحاســبة الدولية.

ج .النتائج التشــغيلية للســنة المنتهية يف  31ديســمرب 2018م بالمقارنة مع عام 2017م
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمايل الربح
مصاريف بيع وتســويق ،عمومية وإدارية
الربح من العمليات الرئيســية

2017
ألف ريال سعودي

1,437,976
()621,933
816,043
()522,565
293,478

د .قائمة المدفوعات النظامية المســتحقة لفرتة االثين عرش شــهرا ً المنتهية يف  31ديســمرب2018م بالمقارنة مع عام 2017م
الزكاة
التأمينات االجتماعية
الرســوم الحكومية (التأشــيرات والخروج والعودة ورخص العمل)
رســوم هيئة المدن االقتصادية
رســوم حكومية لهيئة المدن االقتصادية تشــمل التصاريح

36

2018
ألف ريال سعودي

1,008,234
()669,827
338,407
()594,118
()255,711

التغييرات
ألف ريال سعودي

()429,742
47,894
()477,636
71,553

2017
ألف ريال سعودي

6,345
5,669
905
7,500
1,763

نسبة
التغيير%

()%29.9
% 7.7
()%58.5
%13.6

2018
ألف ريال سعودي

62,242
15,687
1,474
7,500
1,670

سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشــركة الصافية الســنوية عىل الوجه اآلتي:
 .1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقرر الجمعية العامة العاديــة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطــي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
 .2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء عــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنب نســبة ال تتجاوز ( )%10من األربــاح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقــي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
	.3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الذي يحقق مصلحة الشــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المســاهمين .وللجمعيــة المذكورة كذلك أن تقتطع من
صافي األرباح مبالغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسســات.
 .4للجمعية العامة بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك عىل المســاهمين نســبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشــركة المدفوع.
 .5يخصص بعد ما تقدم نســبة ال تزيد عن ( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،عىل أن يكون اســتحقاق هذه المكافأة متناسـبًا مع عدد الجلســات التي يحضرها العضو.
 .6يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية عىل مســاهميها بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي بعد اســتيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية يف هذا الشــأن.
وتجدر اإلشــارة إىل أن الشــركة تتوقع توزيع أرباح خالل الســنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشــركة وضع حجر األســاس للمدينة وأصبحت عجلة االيرادات واألرباح أكثر وضوحاً.

القروض
وصلت المديونية االجمالية للقروض عن الشــركة ،مبلغ  8.000.000ألف ريال ســعودي (ثمانية مليار ريال ســعودي) ،وال توجد قروض عىل الشــركات التابعة عن الســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م.
وبحســب الميزانية ،قامت الشــركة بتوقيع االتفاقيات التمويلية أدناه:
أ	.خالل الســنة 2011م ،اســتلمت الشــركة األم قرضا ً بمبلغ  5.000مليون ريال ســعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية .القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا ً مربعا ً
من أراضي ويترتب عىل القرض عمولة ســنوية حســب المعدالت 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  1يونيو 2015م .ولكن وبنا ًء عىل الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد ،أعادت وزارة المالية خالل ســبتمبر 2015م جدولة القرض بتمديد
فترة اإلمهال إىل خمس ســنوات إضافية .وبالتالي فإن المبلغ األساســي للقرض مســتحق الســداد اآلن عىل ســبعة أقســاط ســنوية ابتدا ًء من يونيو 2020م مع عمولة مســتحقة تُدفع ســنوياً.
ب	.خالل الســنة 2014م ،وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســامية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال ســعودي .يترتب عىل تســهيالت المرابحة للتمويل عمولة حســب المعدالت التجارية .بلغ
الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  1,508,75مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 1.500 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض
عىل ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارا ً من  30يونيو 2018م وحتى  31ديســمبر 2021م .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهرا ً  -بمبلغ  532,5مليون ريال ســعودي  -كمطلوبات متداولة.
القرض مضمون مقابل جزء من أرض ملكا ً لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  3.002مليون ريال ســعودي ،تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ  2.500مليون ريال ســعودي.
ج	.خــال الســنة 2015م ،وقعــت الشــركة األم اتفاقيــة تســهيالت إســامية مــع بنــك تجــاري بمبلــغ  1.000مليون ريال ســعودي ويترتــب عليها عمولة حســب المعــدالت التجارية .بلغ الرصيــد القائم للقرض
طويل االجل كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  500مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 500 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية أقســاط
نصــف ســنوية اعتبــارا ً مــن  20أكتوبــر 2019م وحتــى  20أبريــل 2023م .تــم تصنيــف القســط المســتحق خــال  12شــهرا ً – كمطلوبات متداولــة .القرض مضمون مقابــل جزء من أرض ملــكا ً لمدينة الملك
عبــد اللــه االقتصاديــة ،بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلــغ  1.500مليــون ريــال ســعودي منهــا نســبة  %56تــم اســتكماله فعليا ً والجــزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا ً بســند ألمــر بمبلغ 1.200
مليون ريال ســعودي.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

القروض تابع
د	.خالل الســنتين 2014م و2015م ،قامت الشــركة بتوقيع اتفاقيتي تســهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال ســعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حســب المعدالت التجارية الســائدة.
وبلغ الرصيد القائم للقرض كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  900مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 1.000 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي
 8ســنوات من البداية حتى النهاية مع فترة إمهال  3ســنوات اعتبارا ً من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة ،فقد تم ترتيب تســهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ  250مليون ريال
ســعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للســماح بالتدوير (الســداد والســحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا ً للشــركة خالل فترة الثالث ســنوات األوىل من القرض .تم تصنيف القســط المســتحق
خــال  12شــهرا ً  -بمبلــغ  200مليــون ريــال ســعودي  -كالتــزام متــداول .إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابل جزء من أراض ملكا ً لمدينة الملــك عبد الله االقتصادية بإجمالي القيمــة المطلوبة بمبلغ 3.000
مليون ريال ســعودي منها  %50تم اســتكماله فعليا ً والجزء المتبقي قيد التنفيذ .وتســهيالت القرض ايضا ً مضمونة بســند ألمر بمبلغ  1.250مليون ريال ســعودي لكل منها.

وقــد بلــغ مبلــغ العمولــة المدفوعة عن القروض خالل العام 2018م  59مليون ريال ســعودي.

مجلس اإلدارة
تكوين مجلس اإلدارة كما يف  31ديســمرب 2018م
حســب المادة ( )17من النظام االساســي للشــركة ،فإن عدد أعضاء مجلس اإلدارة  9أعضاء ،وهو ما يتوافق مع الفقرة ( )1من المادة ( )68من نظام الشــركات الصادر من وزارة التجارة واالســتثمار ،وبناء
عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت يف 2017/9/26م ،وتســتمر لمدة ثالث ســنوات ميالدية.
وهم أعضاء غير تنفيذين أو مســتقلين (ماعدا منصب العضو المنتدب فهو منصب تنفيذي أصبح شــاغرا ً بعد اســتقالة األســتاذ فهد الرشــيد من منصب الرئيس التنفيذي يف 2018/12/17م) ،وفيما يلي
أعضاء المجلس واللجان وتصنيف عضويتهم وفقا ً لمعايير حوكمة الشــركات الصادرة من هيئة الســوق المالية ،والشــركات المســاهمة التي يشــغلون عضويتها كما يف 2018/12/31م:
األســتاذ /محمد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل/تنفيذي/
غير تنفيذي

غير تنفيذي

المؤهل العلمي

األســتاذ /عبد الله كامل
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

بكالوريــوس – االقتصــاد (جامعة كاليفورنيا)

عضو مجلس اإلدارة
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بكالوريوس – إدارة مالية(.جامعة ســياتل)
دكتوراه فخرية – العلوم اإلنســانية
(جامعة سياتل)

الشــركات الســعودية والخارجية المساهمة األخرى
التي يشــارك يف مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيها

رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة إعمــار العقاريــة وإعمــار مولــز – إعمار الشــرق األوســط – عضو مجلس إدارة
يف بنــك دبــي الوطنــي – رئيــس مجلــس إدارة شــركة دبــي للكابالت – رئيس مجلس إدارة شــركة أمالك
للتمويــل – نائــب رئيــس مجلــس إدارة مركــز دبــي التجــاري العالمــي – نائب رئيس مجلس إدارة شــركة دبي
ألللمونيــوم – رئيــس مجلس ومؤســس ســوق دبي المالي.

شــركة عســير للتجــارة والســياحة والصناعــة والزراعــة والعقارات وأعمال المقاوالت – شــركة أمالك
العالميــة للتمويــل العقــاري* – شــركة أم القــرى للتنميــة واإلعمار* – شــركة درة الريــاض للتطوير
العقــاري (مديــر ) – الشــركة الوطنيــة للتطويــر العقــاري (مديــر ) – شــركة صناع األغذية (مدير) – شــركة
النهــج الحديثــة (مديــر ) – شــركة كوامــل للتجــارة والمقــاوالت (مدير) – شــركة نمــارق العالمية للتجارة
والمقــاوالت (مديــر ) – شــركة مكاســب الدوليــة (مدير ) – شــركة صكــوك اإلقليمية اللســتثمار(مدير)
– شــركة بيــت التوفيــق للتنميــة (مديــر ) – شــركة دلــة البركــة القابضــة (مدير) – شــركة الخواتم للتجارة
والمقــاوالت (مديــر ) – شــركة التــال اإلقليمية اللســتثمار(مدير) – شــركة المواجــد العالميــة للتنمية
والتطويــر العقــاري (مديــر ) – شــركة األســطول العربيــة للتنميــة والتطوير العقاري (مدير) – شــركة
النصــرة العالميــة للتنميــة والتطويــر العقــاري (مدير).

عضو مجلس اإلدارة

معــايل المهندس /خالد
الملحم
عضو مجلس اإلدارة

مستقل/تنفيذي/
غير تنفيذي

مستقل

المؤهل العلمي

الشــركات الســعودية والخارجية المساهمة األخرى
التي يشــارك يف مجلس إدارتها والتي ســبق وان شــارك فيها

بكالوريوس – هندســة كهربائية (جامعة
إيفانســفيل) ،بكالوريوس – إدارة هندســة
(جامعة إيفانسفيل)

شــركة عســير للتجارة والســياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – البنك الســعودي
البريطاني (ســاب) – شــركة إســمنت الرياض* – المدير العام للخطوط الســعودية (ســابقاً) – رئيس شــركة
االتصاالت الســعودية (سابقاً).

بكالوريوس – هندســة صناعية
(جامعــة جنوب كاليفورنيا)
ماجســتير – هندسة صناعية
(جامعــة جنوب كاليفورنيا)

شــركة عســير للتجارة والســياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاوالت – شــركة حلواني اخوان –
شــركة األبحاث والتســويق – شــركة جدوى اللســتثمار* – شــركة أمالك العالمية للتطوير العقاري* – شــركة
صناعات العيســى* – شــركة والية اللستثمار*

المهنــدس /عبد الرحمن
الرويتع
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

األستاذ /أحمد جاوه
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

األســتاذ /فهد الرشيد
عضــو مجلس اإلدارة **

غير تنفيذي

بكالوريوس إدارة أعمال
(جامعة ســان فرانسيسكو)
ماجســتير – إدارة أعمال
(جامعة ســان فرانسيسكو)

مستقل

بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة واشــنطن)
ماجســتير – إدارة أعمال (جامعة ســتانفورد)

بكالوريوس – هندســة كهربائية
(جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن)

مستقل

بكالوريــوس إدارة اعمال (جامعة بورتالند
ماجســتير اقتصاد (جامعة روايلند)

شــركة معاد العالمية إللنشــاء والتطوير* – مجموعة البركة المالية – شــركة الخليج للمجمعات الســكنية*
– رئيــس مجلــس أمنــاء منتــدى الريــاض االقتصادي – أمين عام المجلــس االقتصادي األعىل برتبة وزير.

غير تنفيذي

بكالوريــوس إدارة عامــة – جامعة االمارات

مجموعــة إعمار العقارية – شــركة تطوير الموانئ

عضو لجنة
المراجعة

دكتوراه يف الفلســفة يف مجال التصميم
العمرانــي والتخطيط الحضري ،جامعة
واشــنطن (سنة التخرج ،)1992 :سياتل
دكتوراه يف االقتصاد السياســي (ســنة واحدة)،
جامعــة جنــوب كاليفورنيا ،لوس أنجيليس
( ،)1987الواليــات المتحدة األمريكية

وكيــل جامعة الفيصل للشــؤون التعليميــة والرئيس التنفيذي
أســتاذ التخطيط العمراني واإلستراتيجي
كلية العمارة والتخطيط – جامعة الملك ســعود – شــركة إعمار المعارف*

المهنــدس /عبدالله طيبه
عضو مجلس اإلدارة

معايل األستاذ /سعود
الصاحل
عضو مجلس اإلدارة

األســتاذ /جمال بن ثنية
عضو مجلس اإلدارة

الدكتــور /فيصل بن
عبدالعزيز المبارك

األستاذ /عالء شكيب
جابري

عضو لجنة
المراجعة

ماجســتير إدارة أعمال

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

شــركة تموين الخطوط الســعودية – شــركة تطوير الموانئ* – شــركة إعمار المعارف*
شــركة تموين الخطوط الســعودية – شــركة صناعات العيسى*

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

* شــركات غير مدرجة يف ســوق األسهم السعودية.
** قرر مجلس اإلدارة إبقاء منصب العضو المنتدب شــاغرا ً بعد اســتقالة األســتاذ فهد الرشــيد من منصبه كعضو منتدب.
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اجتماعات مجلس اإلدارة كما يف  31ديســمرب 2018م
عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعات خالل العــام المالي  2018عىل النحو التالي:
األســتاذ /محمد العبار
األســتاذ /عبد الله كامل
معالــي المهندس /خالد الملحم
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /فهد الرشيد
المهنــدس /عبدالله طيبه
معالي األســتاذ /سعود الصالح
األســتاذ /جمال بن ثنية
 حضــر االجتماع



**
























** حضر بالوكالة (حيث وكل األســتاذ فهد الرشــيد)

عقــدت اجلمعيــة العامــة اجتماعا ً واح ًد خالل العــام المايل 2018م عىل النحو التايل:
األســتاذ /محمد العبار
األســتاذ /عبد الله كامل
معالــي المهندس /خالد الملحم
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /فهد الرشيد
المهنــدس /عبدالله طيبه
معالي األســتاذ /سعود الصالح
األســتاذ /جمال بن ثنية

40









*

 لم يحضر االجتماع

*حضر بالوكالة (حيث وكل األســتاذ جمال بن ثنيه)

 حضــر االجتماع

1439/07/09هـ
2018/03/26م

1439/09/13هـ
2018/05/28م

1439/11/05هــ
2018/07/18م









1440/04/03هــ
2018/12/12م

 لم يحضر االجتماع

1439/09/13هـ
2018/05/28م
الجمعيــة العادية الـ15











جلان مجلس اإلدارة
يف إطــار حوكمــة الشــركة ينبثــق عــن مجلس اإلدارة اللجان الرئيســية التالية :اللجنــة التنفيذية ،ولجنة المراجعة ،ولجنة الترشــيحات والمكافآت.
اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صالحيات هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة الذي اوكل لها مســؤوليات متعددة منها :االشــراف عىل تنفيذ االســتراتيجية الشــاملة للشــركة ،الميزانيات
الخاصة بالشــركة ،مســؤولية مراقبة االداء العملي والمالي للشــركة ورفع التقارير إىل مجلس اإلدارة عن االمور المالية واالســتراتيجية وما يتصل بهما ،وتضم االعضاء التالية أســمائهم:
االسم

المهنــدس /عبد الرحمن الرويتع
معالــي المهندس /خالد الملحم
األســتاذ /فهد الرشيد
المهنــدس /عبدالله طيبه

المنصب

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

وقــد عقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعات خالل العام المالــي 2018م ،وكانت عىل النحو التالي:
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع
معالــي المهندس /خالد الملحم
األســتاذ /فهد الرشيد
المهنــدس /عبدالله طيبه
 حضــر االجتماع

1439/06/11هـ
2018/02/27م






1439/07/8هـ
2018/03/25م






1440/01/27هـ
2018/10/08م






 لم يحضر االجتماع

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 عضوا ً 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 عضوا ً 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
العاديــة يف أول اجتمــاع لهــا .يتــم تبليغ الجهات المختصة بهذا التعيين حســب متطلبات األنظمة الســائدة.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع

جلنــة المراجعة تابع
ـكل خاص ما يلي:
وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها .تشــمل مهام اللجنة بشـ ٍ

التقارير المالية
• دراســة القوائم المالية األولية والســنوية للشــركة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شــأنها ،لضمان نزاهتها وعدالتها وشــفافيتها.
•	إبــداء الــرأي الفنــي – بنــا ًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشــركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمســاهمين والمســتثمرين
تقييم المركز المالي للشــركة وأدائها ونموذج عملها واســتراتيجيتها.
• دراســة أي مســائل مه ّمة 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.
المراجعة الداخلية
• دراســة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يف الشــركة.
• دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيــة للملحوظات الواردة فيها.
•	الرقابــة واإلشــراف عــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة يف الشــركة ومراجعــة فعاليتهــا والتأكد من امتثالها للمعايير الدوليــة للمراجعة الداخلية واألخالقيات الحرفيــة والمهنية ذات الصلة .عىل
لجنــة المراجعــة أيضـا ً التحقــق مــن توافــر المــوارد المالئمــة لتمكيــن إدارة المراجعة 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.
مراجع الحسابات
•	تقييــم مــدى مالءمــة شــركة المحاســبة كمراجــع للحســابات ،والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيينــه أو إعــادة تعيينــه للعــام المقبل ،وتحديد أتعابه بحســب مفاوضــات 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 أجوبــة اإلدارة التنفيذية عىل هذه المالحظات ومتابعة ما اتخِذ 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.
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ضمان االلتزام
•	مراجعــة تقاريــر الشــركة المقدمــة اىل الجهــات التنظيميــة والتــي تتضمــن القوائــم والبيانــات الماليــة والتحقــق بــأن المعلومات الــواردة يف هذه التقاريــر متالئمة مع المعلومــات الواردة يف القوائم
الماليــة 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 والتعامــات 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 عــى أي شــك بتزويــر او اشــتباه بمحاولــة التعــدي عــى أي قانون أو قواعد أو لوائح ،التي لديها أو مــن 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 اىل مجلس اإلدارة يف الوقت المناســب.
كاف ومتاحة يف متناول جميع الذين يحتاجون إىل معرفتها.
ـكل ٍ
•	التحقق من وجود بنية قوية لحوكمة الشــركات ،وأن ممارســات اإلدارة الســليمة والسياســات والمبادئ التوجيهية المالية وغيرها معرف ّة بشـ ٍ

تقييــم نظام الرقابة الداخلية
ـكل ســنوي ،بمراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشــركة ،الذي يشــمل الضوابط التشــغيلية وضوابط االمتثال وإدارة المخاطر وتقييم االلتزام بها .كما قامت اللجنة بتقديم تقرير
تقوم اللجنة بشـ ٍ
يف شــأن مــدى كفايــة هــذا النظــام ،وشــمل التقريــر أيضـا ً جميع األعمــال األخرى التي قامت بها وتدخل ضمن اختصاصهــا .وتم عرض هذا التقرير أثناء انعقاد الجمعية العادية الســنوية.

•
-

تســتعرض اللجنــة وتقيّــم مــع مراجــع الحســابات ومــع المراجــع الداخلي مــدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشــركة .وقد صمم هذا النظام بحيث يوفر ضمانــات معقولة للتأكيد عىل:
ســرية ونزاهة وتوافر المعلومات الدقيقة.
فعاليــة وكفاءة العمليات.
حماية األصول.
االمتثال للوائح والقواعد والسياســات واإلجراءات والعقود ومدونة أخالقيات الشــركة.

•	تراجــع اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذيــة المخاطــر الماليــة والعمليــة المهمــة ،وتقــوم بتقييم مالءمة األنظمة العملية واآللية وخطة اســتئناف األعمال من أجل ضمان اســتمرارية األعمال وكفاءة وفعالية
عمليات الشركة.

مهام أخرى
• مراجعــة الدعــم المقــدم مــن اإلدارة التنفيذيــة لــكل مــن المراجعة الداخلية ومراجع الحســابات وتحديد بأنه لم توضع قيود عليهما خــال القيام بواجباتهما.
• رفــع تقريــر إىل مجلــس اإلدارة باألعمــال التي تقوم بها اللجنــة والواقعة ضمن اختصاصها.
• األخــذ بعيــن االعتبــار أية أمور أخرى قــد يطلبها مجلس اإلدارة من اللجنة.
أي من الطرفين لمناقشــة أي مواضيع قد تــرى اللجنة أو المراجعين بأن
•	يمكــن للجنــة المراجعــة أن تطلــب مــن مراجــع الحســابات أو المراجــع الداخلــي مراجعــة وتدقيــق أمور معينة ،يمكن أن تجتمع مع ٍ
عليهم مناقشــتها بشــكل خصوصي من دون وجود أي ممثل عن اإلدارة التنفيذية.

يف 2018/11/13م ،صــدر قــرار مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة بالتمريــر بتعييــن معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم (عضو مســتقل) بديال ً لمعالي األســتاذ ســعود الصالح ابتدا ًء من
تاريــخ القــرار حتى نهاية دورة اللجنة يف 2020/04/23م.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع

جلنــة المراجعة تابع
وقــد تـ ّم اتخــاذ القــرار نظــرا لظــروف األســتاذ ســعود الصالــح الشــخصية وبعــد الرجــوع إىل المادة  101من نظام الشــركات الســعودي ،والمواد  54و  64من الئحة حوكمة الشــركات الصــادرة من هيئة
الســوق الماليــة ،وميثــاق لجنــة المراجعــة وضوابــط أعمالهــا الموافــق عليــه مــن الجمعيــة العامــة غيــر العادية للمســاهمين بتاريخ 2017/04/24م .كما ســيتم التصويت عىل هــذا القرار يف أول اجتماع
للجمعيــة العامة للشــركة.

والجدير بالذكر أن معالي المهندس خالد الملحم يحمل بكالوريوس هندســة كهربائية ،بكالوريوس إدارة هنســية وجميعهما من جامعة إيفانفســيل من أمريكا ويشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة إعمار
المدينة االقتصادية (عضو مســتقل) ،وقد ســبق له أن ترأس لجنة المراجعة يف شــركة إعمار خالل الفترة الممتدة من ســبتمبر 2011م حتى ســبتمبر 2017م.
ويوضــح الجــدول التالي أســماء أعضــاء اللجنة كما يف  13نوفمبر 2018م:
االسم

المنصب

رئيسا ً
عضــوا ً من خارج مجلس اإلدارة
عضــوا ً من خارج مجلس اإلدارة

معالي األســتاذ /سعود الصالح
الدكتــور /فيصل المبارك
األستاذ /عالء الجابري

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء اللجنة من بعد  13نوفمبر والتي ســيتم المصادقة عليهم من قبــل الجمعية العامة:
المنصب

االسم

رئيسا ً
عضــوا ً من خارج مجلس اإلدارة
عضــوا ً من خارج مجلس اإلدارة

معالــي المهندس /خالد الملحم
الدكتــور /فيصل المبارك
األستاذ /عالء الجابري

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة ثالثة اجتماعات يف العام المالــي 2018م ،وكانت عىل النحو التالي:
معالــي المهندس /خالد الملحم
الدكتــور /فيصل المبارك
األستاذ /عالء الجابري
معالي األســتاذ /سعود الصالح
 حضــر االجتماع

 لــم يحضــر االجتماع

1439/07/10هـ
2018/03/26م

–




– لم يكن عضوا ً يف اللجنة

إقرار
إن اللجنــة تقــر بأنهــا قامــت بمراجعــة الحســابات ربع الســنوية للربع األول والثانــي والختامية للعام 2018م والموافقة عليهــا قبل رفعها لمجلس اإلدارة.
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1440/03/20هـ
2018/11/28م





–

1440/03/26هــ
2018/12/04م





–

جلنة الرتشــيحات والمكافآت
تتكــون اللجنــة مــن ثالثة أعضاء مع االخذ 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 وفقـا ً ألي نظــام أو الئحــة أو تعليمات ســارية يف المملكة ،ومع ذلك يجوز للمجلس يف كل وقت عزل جميــع أعضاء اللجنة أو بعضهم،
ولعضــو 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 اىل المجلس التخاذ القرارات بشــأنها ،أو تتخذ القرارات إذا فـ ّوض اليها المجلس ذلك.
تختــص اللجنــة تحديدا ً بما يلي:

المكافآت
•	إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إىل المجلس للنظــر فيها تمهيد ا ً العتمادها من الجمعيــة العامة ،عىل أن يراعى يف تلك
السياســة اتبــاع معاييــر ترتبط 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 فعاليتهــا يف تحقيق األهداف المتوخاة منه.
• التوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضائــه واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشــركة وفقا ً للسياســة المعتمد.
•	مراجعــة المكافــآت الماليــة للرئيــس التنفيــذي ،بمــا يف ذلــك الحوافــز طويلــة وقصيــرة األجــل إىل جانب تحديد ســقف النتائج المتوقــع تحقيقها من الرئيــس 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.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع

جلنة الرتشــيحات والمكافآت تابع

الترشيحات
• اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحة للعضويــة يف المجلس واإلدارة التنفيذية.
• التوصية للمجلس بترشــيح أعضاء فيه وإعادة ترشــيحهم وفقا ً 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.
• تحديــد الوقــت الــذي يتعين عىل العضــو تخصيصه ألعمال المجلس.
•	المراجعــة الســنوية اللحتياجــات االلزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة المجلس ووظائــف اإلدارة التنفيذية ،مع تحديد جوانب الضعف والقوة يف المجلــس واإلدارة التنفيذية واقتراح
معالجتهــا 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 اإلحــال 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.
•	حــق االســتعانة بالمشــورة القانونيــة والفنيــة مــن أيــة جهــة خارجيــة أو أيــة جهــة استشــارية مســتقلة أخــرى متى كان ذلك ضروريا ً لمســاعدة اللجنــة يف أداء مهامها ،عىل أن يُضمـ ّن ذلك يف محضر
اجتمــاع اللجنة.
• للجنــة المكافــآت والترشــيحات الحــق بدعــوة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لحضور اجتماع معيــن ولتقديم معلومات معينة ،عىل أن يُضم ّن ذلــك يف محضر اجتماع اللجنة.
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ويوضح الجدول التالي أســماء أعضاء اللجنة:
االسم

األســتاذ /عبدالله طيبه
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /جمال بن ثنيه

المنصب

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  3اجتماعات خالل العام المالــي 2018م وكان ذلك عىل النحو التالي:

1439/06/26هـ
2018/03/13م

المهنــدس /عبدالله طيبه
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /جمال بن ثنيه
 حضــر االجتماع

1440/01/08هـ
2018/09/18م













 لم يحضر االجتماع

وصــف لمصلحــة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أســهم الرشكة
االسم

1440/02/29هـ
2018/11/08م

األســتاذ /محمد العبار
األســتاذ /عبد الله كامل
معالــي المهندس /خالد الملحم
المهندس/عبدالرحمــن الرويتع
األستاذ /أحمد جاوه
معالي األســتاذ /سعود الصالح
األســتاذ /فهد الرشيد
األســتاذ /جمال بن ثنيه
األســتاذ /عبدالله طيبه

األســهم المملوكة يف
2018/1/1م

10,000,000
1,000
10,153
125,000
1,000
1,000
14,000
4,107
1,000

االســهم المملوكة يف
2018/12/ 31م

10,000,000
1,000
10,153
125,000
1,000
100
14,000
4,107
1,000

ملكية األقارب من
الدرجة األوىل

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

مقــدار التغيير من
2018/1/1م حتى
2018/12/31م

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
()900
صفر
صفر
صفر

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 ،وشــركة نمارق العالمية للتجارة والتي تملك حصص متفاوتة يف أســهم شــركة
إعمار المدينة االقتصادية ،ويبلغ إجمالي حصص هذه الشــركات  205,100,000ســهم من أســهم شــركة إعمار المدينة االقتصادية.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

مجلس اإلدارة تابع

اإلدارة التنفيذية
االسم

المنصب

المؤهل العلمي

الخبرات

األســتاذ /فهد الرشيد*

العضو المنتــدب والرئيس التنفيذي

األســتاذ /احمد إبراهيم
لنجاوي**
األســتاذ /فيصل بن راشد
فاروقي

الرئيس التنفيذي

بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة واشــنطن)
ماجســتير – إدارة أعمال (جامعة ســتانفورد)
بكالوريــوس تقنيــة طبية من جامعــة الملك عبدالعزيز

المدير المالي

بكالوريــوس من جامعــة كاليفورنيا الحكومية
يف مدينة فريســنو االمريكية

الرئيــس التنفيذي لتطوير
العقار السكني
الرئيــس التنفيذي للتطوير التجاري

بكالوريــوس هندســة مدنية – جامعــة فيرجينيا للتقنية،
ماجستير تمويل
بكالوريــوس اقتصــاد – جامعة أونتاريو الغربية
يف كندا
بكالوريــوس هندســة كيميائية – جامعة أوريجون
الحكوميــة ،ماجســتير  +دكتــوراه يف مجال الحقوق –
كلية لويس آند كالرك نورث ويســترن
بكالوريــوس ماليــة – جامعة القديس يوســف – مراجع  11ســنة يف شــركة إعمار تدرج من خاللها يف عدة مناصب – كما ســبق له
داخلــي معتمــد من هيئــة المراجعين الداخليين – الواليات العمل كبير مدققي شــركة عبداللطيف جميل لمدة  6ســنوات.
المتحــدة األميركيــة – محاســب إداري معتمد من هيئة
المحاســبين اإلداريين – الواليــات المتحدة األميركية

م .تشالرز بيلي
األستاذ رمزي الصلح
د .هانــي بن طارق غرباوي

المستشــار القانوني العام والرئيس
التنفيذي للشــئون العامة

األستاذ /كريم مراد

الرئيس التنفيذي لشــؤون اإللتزام
ورئيس شــؤون المساهمين وأمين
سر مجلس اإلدارة

 10ســنوات كرئيس تنفيذي لشــركة إعمار المدينة االقتصادية – وكيل
محافــظ الهيئة العامة اللســتثمار للمدن االقتصادية
 5ســنوات كنائب للرئيس التنفيذي –  6ســنوات كمدير عام تنفيذي للشــؤون
الخارجية (شــركة إعمار) –  10ســنوات يف شــركة بروكتر أند جامبر
 10ســنوات كمدير مالي يف إعمار – كما ســبق له أن شــغل يشــغل منصب
مســاعد المدير العام يف ’مجموعة ســامبا المالية‘ ،وكان مسـ ً
ـؤول عن تأســيس
وتطوير قســم هيكلة المشــتقات؛ إذ عمل عىل هيكلة وإنجاز أول حل
إســامي لمقايضة أســعار الفائدة يف المملكة العربية الســعودية.
ويتمتع فاروقي بـ 15عام من الخبرة يف الهندســة المالية ،وقد شــغل العديد
مــن المناصــب العالية يف أقســام الخزانة التابعــة للعديد من البنوك الرائدة.
 6ســنوات يف إعمار – وقبلها ســبق له العمل يف شــركة ديار العقارية (قطر)
– شــركة إعمار العقارية (اإلمارات)
 11ســنة يف إعمار تدرج من خاللها يف عدة مناصب – ســبق لها العمل يف
هيئة االســتثمار ومجموعة الفطيم
 6ســنوات يف إعمار – وســبق له العمل يف شــركة أرامكوا وجامعة الملك
عبداللــه للعلوم والتكنولجيا

* اســتقال من منصب الرئيس التنفيذي يف تاريخ  5ســبتمبر  ،2018وتم تعليق منصب العضو المنتدب يف  17ديســمبر .2018
** تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشــركة يف تاريخ  17ديســمبر .2018

وصــف لمصلحــة كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أســهم الرشكة
االسم

األســتاذ /فهد الرشيد
األســتاذ /أحمد لنجاوي
األستاذ /رمزي الصلح
األســتاذ /فيصل فاروقي
األســتاذ /تشالرز بيل
الدكتــور /هاني غرباوي
األستاذ /كريم مراد
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المنصب

العضو المنتــدب والرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي
الرئيــس التنفيذي للتشــغيل والتطوير التجاري
المدير المالي
الرئيــس التنفيذي لتطوير العقار الســكني
المستشــار القانوني العام والرئيس التنفيذي للشــئون العامة
الرئيس التنفيذي لشــؤون اإللتزام ورئيس شــؤون المســاهمين
وأمين ســر مجلس اإلدارة

األســهم المملوكة يف
2018/1/1م

14,000
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

األسهم المملوكة
يف 2018/12/31م

14.000
25,000
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ملكية األقارب من
الدرجة األوىل

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

مقــدار التغيير من
2018/1/1م حتى
2018/12/31م

صفر
25,000+
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

بيان بملكية أكرب مســاهمني يف الرشكة

األسهم المملوكة

المساهم

146,000,000
80,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
46,000,000

شــركة دايم الحديثة
شــركة ام اي رويال كابيتال
شــركة إعمار الشرق األوسط
شــركة ام اي هولدينجز
شــركة ام اي اســتراتيجيك انفسمنتس
شــركة ام اي بارتنرز

النسبة

%17.26
%9.4
%5.9
%5.9
%5.9
%5.4

التقييم الســنوي لمجلس اإلدارة
تعزيــزا ً لمبــادئ الحوكمــة ،فقــد قامــت الشــركة خــال عــام 2018م بعمــل تقييــم ألداء مجلس اإلدارة حيث قامت األمانة العامة لمجلــس بإعداد تقييم يقوم من خالله األعضــاء بتحديد نقاط القوة والضعف يف
المجلــس وفقـا ً لمتطلبــات الحوكمــة ،وذلــك مــن خالل اســتمارة مســح تضمنت عدد من االســئلة المتعلقة بــأداء المجلس وأداء أعضائه كل عىل حدة وتم تعبئتهــا من قبل جميع األعضاء.
والمكافآت ،وذلك بهدف اســتمرار تطوير ممارســات الحوكمة يف الشــركة بما ينســجم مع أفضل الممارســات العالمية ،وبنا ًء
ويتم حاليا ً إجراء التحليالت االلزمة من أجل عرض النتائج عىل لجنة الترشــيحات
ً
عىل هذه النتائج ســيتم االعداد لبرامج تدريبية ألعضاء المجلس بحســب الحاجة.

معامــات مع اجلهات ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة المســاهمين الرئيســين وكبار موظفي اإلدارة يف المجموعة والمنشــآت التي تمارس عىل هذه الجهات ســيطرة مشــتركة أو نفوذا ً جوهرياً .يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات
ذات العالقــة خــال دورة األعمــال العاديــة بشــروط مماثلــة لتلــك الشــروط المتفــق عليهــا بين الجهات .إضاف ًة إىل اإليضــاح  ،14فيما يلي المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة خالل الســنة واألرصدة
المتعلقة بها:
الطرف ذو العالقة

مســتحق من أطراف ذات عالقة

شركات شقيقة

كبار موظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة
اإلجمايل
مبالغ مســتحقة إىل أطراف ذات عالقة
شركات شقيقة

كبار موظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة
اإلجمايل

طبيعة المعامالت

مبلغ المعاملة
2018
ألف ريال سعودي

الرصيد كما يف
 31ديسمبر 2017م
 31ديسمرب 2018م
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

إيجــارات عقــود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة
بيع عقارات
بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة
بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

8,557
27,762
186
580

10,182
–
203
4,668
15,053

2,194
–
377
7,329
9,900

مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعة
خدمــات مقدمة إىل المجموعة
دفعــة مقدمــة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة
مدفوعات مقدما ً لشــراء كابالت
مكافآت
مكافــآت وبدالت حضور اجتماعات

–
4,187
–
276
23,197
4,200

()2,708
()305
()7,965
–
()7,875
()4,200
()23,053

()2,708
()305
()8,533
–
()18,991
()3,650
()34,187
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

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 لجنــة المكافــآت والترشــيحات تقــوم بالتوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشــركة ،وفقا ً لهذه السياســة ،وتلتزم الشــركة بأنها
تراعي ما يلي:
• انســجامها مع اســتراتيجية الشركة وأهدافها.
• أن تقـ َّدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــى إنجاح الشــركة وتنميتها عىل المــدى الطويل ،كأن تربط الجزء المتغير مــن المكافآت باألداء عىل المدى الطويل.
• أن تح َّدد المكافآت بنا ًء عىل مســتوى الوظيفة ،والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها ،والمؤهالت العلمية ،والخبرات العملية ،والمهارات ،ومســتوى األداء.
• 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 بنــا ًء عــى معلومات غير دقيقة قدمها عضو يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع اســتغالل الوضــع الوظيفي للحصول عىل
مكافآت غير مســتحقة.
وطبقا ً للمادة  21من النظام األســاس للشــركة والمادة  76من نظام الشــركات ،تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغا ً معينا ً أو بدل حضور عن الجلســات ،أو مزايا عينية ،أو نســبة معينة من صافي
األربــاح ،ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا ،وذلــك بما يتوافق مع األحكام الواردة يف نظام الشــركات ،والئحة حوكمة الشــركات ،والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة الســوق المالية يف هذا
الخصــوص ،وفق الضوابط التالية:
•	إذا كانت مكافآت أعضاء المجلس نســبة معينة من صافي األرباح ،فإنه وطبقا ً لنص المادة  47من النظام األســاس للشــركة والمادة  76من نظام الشــركات ،فإن مكافآت أعضاء المجلس يجب أال
تتجاوز نســبة عشــرة بالمئة ( )%10من باقي صافي األرباح بعد خصم االحتياطات المقررة وتوزيع أرباح عىل المســاهمين بنســبة ال تقل عن خمســة بالمائة ( )%5من 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 ّال 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 وفقا ً 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 عــى 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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وقد قامت الشــركة بدفع مبلغ ( 4.010.000ريال ســعودي) كرواتب وبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة.
المكافآت الثابتة

ألف ريال سعودي

أو ًال :األعضاء المســتقلني
معالــي المهندس /خالد الملحم
المهنــدس /عبدالله طيبه
معالي األســتاذ /سعود الصالح
المجموع
األعضــاء غري التنفيذيني
األســتاذ /محمد العبار
األســتاذ /عبد الله كامل
المهنــدس /عبد الرحمن الرويتع
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /جمال بن ثنية
المجموع
العضو التنفيذي
األســتاذ /فهد الرشيد
المجموع
العضو اخلاريج
األستاذ /عالء الجابري
األســتاذ /فيصل المبارك
المجموع
المجموع الكيل

مبلغ معين

مجموع
بدل حضور بدل حضور
جلسات
جلسات
المجلس اللجان

350,000
350,000
 350,000ال ينطبق
1050,000

مكافأة رئيس
المجلس أو
مكافأة
العضو المنتدب
االعمال
أو أمين السر
الفنية
إن كان من
واإلدارية
المجموع
مزايا عينية واالستشارية االعضاء

ال ينطبق

ال ينطبق

110,274
150,000
64,726
ال ينطبق
325,000

350,000
350,000
 350,000ال ينطبق
 350,000ال ينطبق
 350,000ال ينطبق
1,750,000

0,000
0.000
ال ينطبق
90,000
ال ينطبق
90,000
ال ينطبق
90,000
270,000

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

350,000
350,000
0.000
0.000
0.000
0.000

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

90,000
90,000
90,000
85,000
175,000
4.010.000

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المكافآت المتغيرة

نسبة من مكافآت
دورية
األرباح

خطط
تحفيز ية
قصيرة
األجل

خطط
تحفيز ية
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة
(يتم إدخال
القيمة) المجموع

مكافأة
نهاية
الخدمة

بدل
المجموع الكلي المصروفات

 460,274ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 460,274
 500,000ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 500,000
 414,726ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 414,726
ال ينطبق
1,375,000
1,375,000
ال ينطبق
ال ينطبق

350,000
350,000
 440,000ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 440,000ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 440,000ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
2,020,000
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

440,000
440,000
90,000
85,000
175,000
4.010.000

350,000
350,000
ال ينطبق
440,000
ال ينطبق
440,000
ال ينطبق
440,000
2,020,000
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 440,000
440,000

ال ينطبق

90,000
85,000
175,000
4.010.000
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مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تابع

ويشــمل ذلك مكافآت أعضاء اللجان.
أعضــاء اللجنة التنفيذية
األســتاذ /عبدالرحمن الرويتع
معالــي المهندس /خالد الملحم
األســتاذ /فهد الرشيد
األســتاذ /عبدالله طيبة
أعضــاء جلنة المراجعة
معالي األســتاذ /سعود الصالح
معالــي المهندس /خالد الملحم
الدكتــور /فيصل المبارك*
األستاذ /عالء الجابري*
أعضاء جلنة الرتشــيحات والمكافآت
األســتاذ /عبدالله طيبة
األستاذ /أحمد جاوه
األســتاذ /جمال بن ثنية

المكافــآت الثابتة (عدا
بدل حضور الجلســات)

بدل حضور جلسات

المجموع

75,000
75,000
75,000
45,000

15,000
15,000
15,000
15,000

90,000
90,000
90,000
60,000

59,726
10,274
75,000
75,000

5,000
10,000
10,000
15,000

64,726
20,274
85,000
90,000

75,000
75,000
75,000

15,000
15,000
15,000

90,000
90,000
90,000

*عضــو من خارج مجلس اإلدارة

كمــا قامــت بدفــع ( 20.276.598ريال ســعودي) لكبــار التنفيذيين بما فيهم الرئيــس التنفيذي والمدير المالي.
مكافــآت كبار التنفيذيني

وظائــف كبار النفيذيين

المجموع

52

المكافآت الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

478,061 1,979,017 8,984,032

المكافآت المتغيرة

المجموع

مكافآت دورية أرباح

2,925,903 11,441,110

–

خطط
تحفيز ية
قصيرة
األجل

–

األسهم
خطط
الممنوحة (يتم
تحفيز ية
طويلة األجل إدخال القيمة) المجموع

– 2,413,446

5,339,349

مكافأة نهاية
الخدمة

3,496,139

مجموع
مكافأة
التنفيذيين
إن وجدت

–

المجموع الكلي

20,276,598

الهيكل اإلداري للرشكة
نظرا اللســتمرار يف أعمال الشــركة ونشــاطاتها يف الشــركات التابعة الموضحة يف هذا التقرير ،فقد قامت الشــركة بتعيين رئيس تنفيذي للمجموعة وعدد من الرؤوســاء التنفيذيين لكل الشــركات التابعة
والتي يحمل كل منها مســؤولية تطوير أو تشــغيل قطاعات مختلفة يف المدينة بحيث تدار مجموعة الشــركات تحت شــركة إعمار المدينة االقتصادية بصورة مســتقلة ولكن متناســقة مع توجهات الشــركة
ومصالــح تطوير المدينة.

كمــا قامــت المجموعــة باســتقطاب عــدد كبيــر مــن الكــوادر العالميــة والمحلية المتميزة للمســاهمة يف العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة الســيما بعد دخول المدينة حيز التشــغيل وكثافة عمليات
التطويــر ،وقــد قامــت الشــركة خالل العــام 2018م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنســوبيها.
الرشكات التـابعة
تملك الشــركة حصص مختلفة يف ســبعة شــركات تابعة هي:

	.1رشكة «تطوير الموائن» 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  5.210.000.000ريال ســعودي (خمســة مليارات
ومائتين وعشــرة ماليين ريال ســعودي) ،موزعة عىل  521مليون ســهم ،تبلغ حصة إعمار المدينة االقتصادية منها  260.5مليون ســهم ،أي ما يســاوي  2.605.000.000ريال ســعودي (مليارين وســتمائة
وخمســة ماليين ريال ســعودي) ،وهو ما يعادل  %50من رأس مال شــركة تطوير الموانئ.
	.2رشكة «اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة»« ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602003130وتملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها  %99والحصة 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
الشركات القائمة.
	.3رشكة «تطوير المناطق الصناعية المحدودة»« ،ذات مســؤولية محدودة» ســجل تجاري رقم ( ،)4602211995وتملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها  %1وشــركة اســتثمارات
المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها  %98والحصة 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.
 .4رشكة «تطوير عقارات المدن االقتصادية» ،ســجل تجاري رقم ( ،)4602004969شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية ،المملكة العربية الســعودية ،ويبلغ راس مالها
 500الف ريال ،تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها  %1وشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة حصة مقدارها  %98والحصة 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.
«	.5الرشكة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية» ،ســجل تجاري رقم ( ،)4602004970شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية ،المملكة العربية الســعودية ،ويبلغ
راس مالهــا  500الــف ريــال ،تملــك فيهــا شــركة إعمــار المدينة االقتصادية حصة مقدارها  %1وشــركة اســتثمارات المدن االقتصاديــة القابضة حصة مقدارها  %98والحصة المتبقية لشــريك ،وتعني
بإنشــاء وإدارة وتطوير وتشــغيل وتأجير واســتئجار وتقديم الخدمات المختلفة لمختلف انواع العقارات والمجمعات التجارية والســكنية واإلدارية يف المدن االقتصادية.
 .6رشكة «إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية» ،ســجل تجاري رقم ( ،)4602004968شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية ،المملكة العربية الســعودية ،ويبلغ
راس مالهــا  500الــف ريــال ،تملــك فيهــا شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية حصة مقدارها  %1وشــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضــة حصة مقدارها  %98والحصة المتبقية لشــريك ،وتعنى بتملك
وشــراء واســتثمار وبيع وتطوير وتســويق وتأجير واســتئجار االراضي والعقارات لمختلف االغراض الســكنية والتجارية يف المدن االقتصادية لصالح الشــركة وانشــاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات
بمختلــف انواعهــا بمــا فيهــا الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشــفيات والمالعــب الرياضية يف المدن االقتصادية.
	.7رشكة «إعمار المعارف المحدودة» ،ســجل تجاري رقم ( ،)4602006620شــركة ذات مســؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله االقتصادية ،المملكة العربية الســعودية ،ويبلغ راس مالها
10مليون ريال ،تملك فيها شــركة إعمار المدينة االقتصادية حصة مقدارها  %96واالســهم المتبقية والتي تمثل  %4من اســهم الشــركة مملوكة من قبل شــركات تابعة .وتعنى بإدارة وتشــغيل كلية
متخصصة يف منح درجتي البكالوريوس والماجســتير يف إدارة االعمال وانشــاء مباني الكلية والمعاهد والمركز وســكن الطالب والمدرســين والمدارس والمالعب الرياضية التابعة.
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حوكمة الرشكات
يشــرف مجلــس اإلدارة عــى التــزام الشــركة بمعاييــر الحوكمــة ،واللوائــح الصادرة 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
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجب القرار رقم ( )2017-16-8بتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م باســتثناء الفقرات التالية:
 .1المــواد  70و  71و  72تتعلــق بتشــكيل لجنــة إدارة مخاطــر ،والشــركة تــرى أن لجنــة المراجعــة تقوم باألعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشــكل الكامل.
 .2المادة  95التي تشــير اىل وجود لجنة للحوكمة ،فالشــركة ترى أن لجنة المراجعة تســتطيع القيام بهذا العمل بالشــكل الكامل.
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
«إعمــار 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 2018م.
• 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.
•	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 2018م ،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 القانونيالتقاريــر الدوريــة والملحوظــات التــي يتــم رفعهــا مــن قبل المراجع الداخلي بالشــركة بناء عىل خطة المراجعة الســنوية ومدى قيام إدارة الشــركة بإتخاذ اإلجــراءات التصحيحية لهذه المالحظاتالتقاريــر 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 خــال 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 وتفعيل عمل
اإلدارات واألقســام ورفع كفاءتها واســتكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة اىل نظام الرقابة واســتغالل الموارد المتاحة أفضل اســتغالل.
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بنــاء عــى كل مــا تقــدم أعــاه ،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.

وعليــه فــإن لجنــة المراجعــة تعتبــر أن أهــداف نظــام الرقابــة الداخليــة عــى النحو المنصوص عليه يف شــركة إعمار المدينة االقتصادية قــد تحققت اىل 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.
باإلضافة اىل 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 األســهم السعودي.

•	تؤكــد الشــركة بــأن مجلــس اإلدارة قــد قــام بوضــع سياســة مكتوبة تنظم تعــارض 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  2018وتوجــد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة بحســب ما ورد يف الفقرة الســابعة من التقرير.
• تؤكد الشــركة بأنه ال توجد أي اســتثمارات أو احتياطيات أخرى انشــئت لمصلحة موظفي الشــركة.
• تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد شــخص ذي الصفــة االعتباريــة والــذي يحــق له نظام الشــركة تعييــن ممثلين له يف مجلس اإلدارة قد قام بالتصويت عــى اختيار االعضاء اآلخرين يف مجلس اإلدارة.
الــزكاة والمدفوعات احلكومية
ً
ً
أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل («الهيئــة») ربوطـا زكويــة للســنوات من 2006م إىل 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة اســتقطاع بمبلغ  90.4مليون ريال ســعودي إضافة إىل غرامة تأخير.
كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم .تمشــيا ً مع إجراءات االســتئناف ودون االعتراف بااللتزام ،قامت الشــركة بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج عىل فروقات ضريبة االســتقطاع.
لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية .قدمت الشــركة التماسـا ً إىل الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر يف الحكم وإعادة دراســة القضيــة .لم يتم قبول االلتماس
وقدمت الشــركة التماسـا ً آخرا ً وهو قيد التنفيذ يف الوقت الراهن.
كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالم الذي أصدر قرارا ً بتأييد االعتراض المتعلق بالغرامات .الحقا ً لنهاية الســنة ،قامت الشــركة بإعــادة تقديم التماس لدى ديوان
المظالــم بخصوص فروقات ضريبة االســتقطاع.

انهت الشــركة الربط الزكوي للســنوات من 2009م إىل 2011م .قدمت الشــركة االقرارات الزكوية للســنوات من 2012م إىل 2017م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة.
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

الــزكاة والمدفوعات احلكومية تابع

الرشكات التـابعة
شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة ،وشــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،والشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية ،وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة،
وشــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة ،وشــركة إعمار المعارف المحدودة.

انهت شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة وضعها الزكوي حتى ســنة 2012م وقدمت اقراراتها الزكوية حتى ســنة 2017م وقد حصلت عىل شــهادات زكاة غير مقيدة حتى ســنة 2017م.

انهــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة وضعهــا الزكــوي حتى ســنة 2012م .أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») الربط الزكوي للســنوات مــن 2013م إىل 2015م طالبت بموجبها
فروقات زكوية بمبلغ  4.6مليون ريال ســعودي .وقد اعترضت الشــركة عىل ربط الهيئة .إضاف ًة لذلك ،قدمت الشــركة اقرارات زكوية حتى ســنة 2017م وحصلت عىل شــهادات زكاة.

قدمت الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة اقراراتهما الزكوية للفترة  /للســنوات من 2013م إىل 2017م وحصلتا عىل شــهادات
زكاة غير مقيدة.
قدمت شــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة اقرارتها الزكوية للفترة  /للســنوات 2013م إىل 2017م وحصلت عىل خطاب تســهيالت حيث أنه لم تســجل إيرادات من العمليات.

قدمــت شــركة إعمــار المعــارف المحــدودة إقرارهــا الزكوي للفترة من 2016م إىل  2017وحصلت عىل شــهادة زكاة غير مقيدة.

إقرار
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقـا ً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل يف المملكــة العربية الســعودية ،وتقوم بقيد مخصص الزكاة المســتحقة ســنويا ً وتحميله عىل قائمة الدخل ويتم قيــد التعديالت التي تطرأ عند
الربــط 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:
 .1الحــق يف الحصــول عىل األربــاح التي يتقرر توزيعها.
 .2الحــق يف الحصــول عــى نصيب من موجودات الشــركة عند التصفية.
 .3حــق حضــور الجمعيات العامة ،واالشــتراك يف مداوالتهــا والتصويت عىل قراراتها.
 .4حق التصرف يف األســهم.
 .5حــق مراقبــة أعمــال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المســؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة.
 .6حق االستفســار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشــركة وال يعارض نظام الســوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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كمــا وفــرت الشــركة جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين من ممارســة حقوقهم عــى أكمل وجه ،بحيث كانت هذه المعلومات وافيــة ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفــي المواعيد 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 تقريرا ً مفصال ً عن المســاهمين وحركة الســهم وما يتعلق باالستفســارات والمقترحات والمالحظات حيال الشــركة وأدائها ،وتعرض اإلدارة التنفيذية عىل مجلس اإلدارة تقريرا ً ســنويا ً
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.

ومن جهتها فقد عقدت الشــركة يف الســنة المالية 2018م اجتماع الجمعية العامة العادية الخامســة عشــر لها يف يـــــوم اإلثنين  13رمضان 1439هـ الموافق  28مايو 2018م وتم من خاللها الموافقة عىل
القرارات التالية:
• الموافقــة عــى تقريــر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
• الموافقة عىل القوائم المالية للشــركة عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
• الموافقة عىل تقرير مراقب الحســابات عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
•	الموافقــة عــى تعييــن مكتــب كــي بــي إم جي الفوزان وشــركاه كمراجع الحســابات للشــركة من بين المرشــحين بناء عىل توصيــة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيــق القوائم المالية للربع األول
والثانــي والثالــث والســنوي مــن العام المالي 2018م ،والربــع األول من عام 2019م ،وتحديد أتعابه.
• الموافقــة عــى إبــراء ذمــة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي يف  31ديســمبر 2017م.
• الموافقــة عــى المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر عضويتهــم والمضمنه يف تقرير مجلس اإلدارة للفترة من  1يناير  2017وحتى  31ديســمبر 2017م.

ونؤكد بأن الشــركة لم تتلق من المحاســب القانوني إرنســت أند يونغ أو كي بي إم جي الفوزان وشــركاه أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خالل الســنة المالية المنتهية يف 2018م ولم يتم انعقادها ،كما
نؤكــد بأنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون  %5مــن رأس المال أو أكثر طلبا ً بانعقاد الجمعية العامة خالل الســنة الماليــة المنتهية 2018م ولم يتم انعقادها.

وقــد كانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن موعــد انعقــاد جمعياتهــا العامــة العاديــة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد بـ 25يوماً ،ونشــرت الدعوات يف موقع تداول وفــي صحيفة المدينة .وقد وضح اإلعالن
القواعــد التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين وإجــراءات التصويــت ،ولقد اتيحت الفرصة لجميع المســاهمين بالمشــاركة الفعالة والتصويت عىل بنود جدول األعمال .كما تمكنوا من مناقشــة
الموضوعات المدرجة يف جدول االعمال وتوجيه االســئلة إىل أعضاء مجلس اإلدارة والمحاســب القانوني وتمت اإلجابة عليهم .علما ً أنه لم يتقدم اي مســاهم يملك  %5أو أكثر من أســهم الشــركة بطلب
إضافــة موضــوع أو أكثــر إىل جدول 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 مــن غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن
غير موظفي الشــركة .وإدراكا ً من الشــركة ألهمية التواصل مع المســاهمين فقد اســتمرت يف:
 .1نشــر القوائم المالية ربع الســنوية والحســابات الختامية للعام المالي 2018م عىل موقع تداول وذلك خالل المدة التي حددها النظام.
 .2االلتــزام بصيغــة اإلعالنــات التــي حددتها هيئة الســوق الماليــة والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشــرها.
 .3إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبات اإلفصاح والنموذج االسترشــادي المعد من قبل هيئة الســوق المالية.
 .4تحديث موقع الشــركة ( )www.kaec.netعىل شــبكة اإلنترنت وتحميله بالمعلومات االلزمة التي تعكس نشــاط الشــركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.
 .5يســتمر قســم شــؤون المســاهمين يف الشــركة بالتواصل الدائم مع المســاهمين واســتقبال مقترحاتهم واستفســاراتهم ويتم رفعها لمجلس اإلدارة.

ولقد اتيحت الفرصة لجميع المســاهمين بالمشــاركة الفعالة والتصويت عىل بنود جدول األعمال ،الســيما وان الشــركة واصلت اســتخدام نظام التصويت االلكتروني عبر الســوق المالية الســعودية (تداول).
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تقريــر مجلس اإلدارة تابع

حقوق المســاهمني واجلمعية العامة وتســهيل ممارســة حقوقهم وحصولهم عىل المعلومات تابع
وقد قامت الشــركة بالحصول عىل  12ســجل للمســاهمين خالل العام  2018م وفقا للجدول الموضح أدناه:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تاريخ الطلب

2018/02/08
2018/03/14
2018/04/09
2018/05/08
2018/05/27
2018/06/06
2018/06/11
2018/07/30
2018/09/02
2018/10/08
2018/11/05
2018/12/02

تاريخ التقرير

2018/02/07
2018/03/13
2018/04/08
2018/05/07
2018/05/28
2018/06/06
2018/06/12
2018/07/31
2018/09/02
2018/10/07
2018/11/04
2018/11/29

سبب الطلب

إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
الجمعية العامة
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات

المخاطر المســتقبلية
كمــا هــو الحــال يف المشــاريع االســتراتيجية العمالقــة ،فــإن بنــاء مدينــة متكاملــة ينطوي عــى العديد من المخاطر المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة إلنهاء المشــروع مــع كل ما يعنيه 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 التي قد تواجههــا والتي من الممكن أن تؤثرعىل أدائها أو عىل برامــج تطوير المدينة وأهمها:
• أخطار مرتبطة بأمن وســامة المدينة.
•	انخفــاض المبيعــات بســبب التباطــؤ االقتصــادي يف المملكــة نتيجــة لهبــوط اســعار النفــط الذي أثر عىل المناخ االســتثماري للقطاعين العام والخاص والذي أثر عىل قدرة العمــاء الحاليين عىل الوفاء
بالتزاماتهــم المالية واالســتثمارية يف المدينة.
• تفعيــل االنظمــة كمــا نــص عليهــا تنظيــم هيئة المــدن االقتصادية والعديد من األنظمة الجديدة أو المحدثة مــن الجهات المختصة.
• األخطــار المرتبطــة بالهجمــات االلكترونيــة التــي تعرضت لها المملكة العربية الســعودية خالل الفترة األخيرة.

باإلضافــة اىل المخاطــر أعــاه 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
البنكيــة للمجموعــة التــي تدفــع عليهــا عمولــة وعــى القــرض مــن وزارة الماليــة والبنوك التجارية .تدير المجموعة مخاطر أســعار العمولة عن طريق مراقبة تقلبات أســعار العمولة يف العمالت المســجلة بها
مطلوباتهــا وموجوداتها التــي تدفع عليها عمولة.
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مخاطر العملة
هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية أللدوات المالية بســبب تقلبات أســعار صرف العمالت األجنبية .لم تقم المجموعة خالل الســنة بمعامــات هامة بعمالت غير الريال
الســعودي والــدوالر األمريكــي .ونظــرا ً ألن الــدوالر األمريكي 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 تكبد الطرف اآلخر خســارة ماليــة .تعمل المجموعة عىل الحد من مخاطــر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريــق مراقبة الذمم المدينة
القائمــة .ووفقـا ً التفاقيــة البيــع مــع العمــاء فــإن صــك ملكيــة العقــار يتم تحويله للعمالء فقط عند اســتالم الثمن كامالً .تقوم المجموعة بــإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان فيمــا يتعلق بودائع المرابحة لدى
البنــوك عــن طريــق 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
بمبلــغ يســاوي قيمتــه العادلــة .يتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق المراقبــة المنتظمة والتأكد مــن توافر أموال كافية من خالل التســهيالت االئتمانية لمقابلة أي التزامات مســتقبلية .تتوقع المجموعة أن
يكون لديها أموا ًال كافية متاحة لدفع جميع المطلوبات مســتحقة الدفع خالل  12شــهرا ً 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 الغاء
مفاعيــل هــذه األخطــار أو التقليل من تأثيرها اىل مســتوى مقبول.

الغرامات
لم تتلقى الشــركة أي مخالفة مالية من هيئة الســوق المالية أو اي جهة إشــرافية أخرى خالل العام المالي 2018م.
اإلقرارات
تقر شــركة إعمار المدينــة االقتصادية بما يلي:
 .1أن ســجالت الحســابات أعدت بالشكل الصحيح.
 .2أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أســس ســليمة ،ونفذ بفاعلية.
 .3أنه ال يوجد أي شــكك يذكر يف قدرة شــركة إعمار المدينة االقتصادية عىل مواصلة نشــاطها.
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 لشــركة إعمار المدينة االقتصادية (“الشــركة” أو “الشــركة األم”) (والشــركات التابعة لها (“المجموعة”)) ،والتي تشــمل قائمة المركز المالي الموحدة كما يف  31ديســمبر
2018م ،والقوائــم الموحــدة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ،والتغيــرات يف حقــوق الملكية ،والتدفقات النقدية للســنة المنتهية يف ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة مــع القوائم المالية الموحدة،
المكونة من ملخص للسياســات المحاســبية الهامة والمعلومات التفســيرية األخرى.
وفــي رأينــا ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تُعــرض بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحي الجوهريــة ،المركز المالي الموحــد للمجموعة كما يف  31ديســمبر 2018م ،وأدائها المالي الموحــد وتدفقاتها
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة يف ذلــك التاريــخ ،وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة يف المملكة العربية الســعودية ،والمعايير واإلصدارات األخــرى المعتمدة من الهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية .ومســؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها يف قســم “مســؤوليات مراجع الحســابات عن مراجعة
القوائــم الماليــة الموحــدة” يف تقريرنــا هــذا .ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقا ً لقواعد ســلوك وآداب المهنة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائــم المالية الموحدة ،وقد
التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة االخــرى وفقـا ً لتلــك القواعــد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناســبة لتوفير أســاس إلبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيســية
أمــور المراجعــة الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي اعتبرناهــا ،بحســب حكمنــا المهني ،األكثر أهميــة عند مراجعتنا للقوائم الماليــة الموحدة للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور يف ســياق مراجعتنا للقوائم
الماليــة الموحــدة ككل ،وعنــد تكويــن رأينا فيها ،وال نبــدي رأيا ً منفصال ً يف تلك األمور.
أمر رئيســي للمراجعة

إثبات اإليرادات
تعتبر اإليرادات عنصرا ً مهما ً ألداء وربحية المجموعة.

إن إثبات اإليرادات من بيع العقارات  -بما يف ذلك الفلل والشقق وقطع األراضي  -يتضمن مخاطر جوهرية
كامنة بسبب الحكم والتقدير .إن مراجعة األحكام الخاصة بنسبة إنجاز المشاريع ،بما يف ذلك التكلفة
المتكبدة حتى تاريخه مقابل التكلفة اإلجمالية للمشروع يتطلب اهتما ًما جوهر يًا أثناء المراجعة وبشكل
خاص فيما يتعلق بما يلي:
•	قدرة المجموعة عىل إلزام العمالء بالدفع مقابل األعمال التي تم إنجازها بموجب شروط العقد وتكون
بهذا قد استوفت متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  15إلثبات اإليرادات عىل مدى المدة
• إجمالي التكلفة المتوقعة إلكمال المشاريع
• احتمالية تحصيل ثمن المبيعات المتبقي
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كيــف عالجت مراجعتنا األمر الرئيســي للمراجعة

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها استجاب ًة لهذا األمر الرئيسي ما يلي:
•	الحصول عىل فهم آلللية والضوابط الرئيسية المتعلقة بعملية إثبات اإليرادات .لقد فحصنا الضوابط
الرئيسية ذات الصلة وتتبعنا عملية التنفيذ لتحديد فيما إذا قد تمت عملية تحديد وتنفيذ وتشغيل
هذه الضوابط بشكل فعّال طوال السنة.
•	فحص عقود العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات ،عىل أساس العينة ،لتحديد التزامات األداء المترتبة
عىل المجموعة طبقا ً لهذه العقود وتقييم فيما إذا كانت التزامات األداء هذه قد تم استيفاؤها مع
مرور الوقت أو يف أي وقت محدد ،بنا ًء عىل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .15كما ركزت
إجراءاتنا عىل تحديد فيما إذا كان لدى المجموعة قوة نافذة إللزام العمالء عىل الدفع مقابل ما تم
إنجازه حتى تاريخه.
•	فحص عملية تقدير التكلفة لتقييم مدى فعالية آلية تقدير التكلفة مع التركيز بشكل خاص عىل
إجمالي التكلفة التقديرية للمشاريع.
• تقييم احتمالية تحصيل ثمن المبيعات من خالل الضمانات البنكية والسندات ألمر.

أمر رئيســي للمراجعة

إثبات اإليرادات تابع

أنظــر اإليضــاح رقــم ( )4حــول القوائم المالية الموحدة بخصوص السياســة المحاســبية المتعلقة بإثبات
اإليــرادات وكذلــك اإليضاح رقم ( )7الخــاص باإلفصاح المتعلق باإليرادات.

االنخفــاض يف قيمــة العقارات االســتثمارية والممتلكات والمعدات
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــدى وجود مؤشــرات عىل االنخفاض يف قيمة عقاراتها االســتثمارية والممتلكات
والمعدات بشــكل مستمر.
لقد اعتبرنا هذا أمرًا رئيســي للمراجعة نظرًا ألن تقييم مؤشــرات االنخفاض يف القيمة تشــمل افتراضات
وتقديــرات جوهريــة .إن أي تبايــن يف التقديــرات أو االفتراضــات يمكن أن يكــون له تأثيرًا جوهر يًا عىل
القوائــم 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
أخــرى أللداء .كمــا تعتبــر المجموعــة بعض الموجودات بما يف ذلــك األرض المملوكة وموجودات البنية
التحتيــة كموجــودات للشــركة ،وتقــوم بتجميع صافي التدفقات النقديــة المتوقعة من جميع الوحدات
المولــدة للنقــد المرتبطــة بهذه الموجودات العامــة ألغراض تقييم االنخفاض.
باإلضافــة إىل مــا ورد أعــاه ،تقــوم المجموعة باســتخدام مثمنين خارجيين للقيــام بتنفيذ التقييمات
لعقاراتها االســتثمارية لتحديد القيمة العادلة لهذه العقارات االســتثمارية.

كيــف عالجت مراجعتنا األمر الرئيســي للمراجعة

•	إجراء فحص مستندي ،عىل أساس العينة ،لتحديد ما إذا كانت التكاليف المتكبدة حتى تاريخه عىل
التطوير قد تم تسجيلها بشكل مالئم .وكذلك قمنا بفحص توزيع هذه التكاليف بين الوحدات
المباعة وغير المباعة اعتمادا ً عىل المساحة النسبية للمشروع المعني.
• قمنا بإعادة احتساب اإليرادات ،عىل أساس العينة ،ومقارنتها باالحتساب الذي قامت به اإلدارة.
•	تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة من المجموعة بخصوص إثبات اإليرادات
واإلفصاحات المتعلقة بها يف القوائم المالية الموحدة.
من أجل تقدير تقييم اإلدارة اللنخفاض يف القيمة ،قمنا بإجراء ما يلي:
• مناقشة اإلدارة بخصوص إجراءات تحديد مؤشرات اإلنخفاض يف القيمة ونتائج التقييم.
•	فحص التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المحققة للنقد ،عىل أساس العينة ،واالستعانة
بمتخصصين من طرفنا لتقييم تقدير اإلدارة اللنخفاض يف القيمة بما يف ذلك فحص االفتراضات التي
استندت إليها حسابات القيمة المستخدمة بنا ًء عىل المعرفة بالنشاط والصناعة وظروف السوق ذات
الصلة .وكذلك قام المتخصصون من طرفنا بتقييم ما إذا كان المنهج والطرق المستخدمة لغرض
تقييم االنخفاض يف القيمة تتماشى مع المعايير المعمول بها.
•	تقييم مؤهالت وخبرات المثمنين من طرف ثالث ممن شاركوا يف تقييم القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية.
•	تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة باالنخفاض يف القيمة واإلفصاحات
ذات العالقة يف القوائم المالية الموحدة.

أنظــر اإليضــاح رقــم ( )4حــول القوائم المالية الموحدة بخصوص السياســة المحاســبية اللنخفاض يف قيمة
الموجــودات غيــر المتداولــة واإليضاحيــن  11و  12اللفصاحات المتعلقــة بالممتلكات والمعدات والعقارات
االســتثمارية عىل التوالي.

أمور أخرى
تــم مراجعــة القوائــم الماليــة لشــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة للســنة المنتهيــة يف  31ديســمبر 2017م من قبل مراجع حســابات آخر والذي أصدر رأيًا غير معدل حول هذه القوائــم المالية يف تقريره بتاريخ
 27مارس 2018م.

شركة إعمار المدينة االقتصادية  /التقرير السنوي 63  2018

تقرير مراجع احلســابات المستقل تابع

للســادة مســاهمي شــركة إعمار المدينة االقتصادية (شــركة مساهمة سعودية)

معلومات أخرى
إن اإلدارة هـي المســؤولة عـن المعلومــات األخــرى .وتشــمل المعلومــات األخــرى المعلومــات الواردة يف التقرير الســنوي ،ولكن ال تتضمن القوائــم المالية الموحدة وتقريرنا عنها .مــن المتوقع أن يكون التقرير
الســنوي متاحًا لنــا بعد تاريخ هذا التقرير.

وال يغطي رأينا يف القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى ،وال نُبدي أي شــكل من أشــكال اســتنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصــوص مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومات األخرى المشــار إليها أعاله عندما تصبح متاحــة ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار مــا إذا كانت المعلومات األخرى
غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو مع المعرفة التي حصلنــا عليها خالل المراجعة ،أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشــكل جوهري.
عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي ،عندمــا يكــون متاحـا ً لنــا ،إذا تبين لنا وجود تحريف جوهــري فيه ،فإنه يتعين علينا إبالغ األمــر للمكلفين بالحوكمة.

مســؤوليات اإلدارة والمكلفــن باحلوكمة عــن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلة وفقا ً للمعاييــر الدولية للتقرير المالي المعتمــدة يف المملكة العربية الســعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين ،واألحكام المعمول بها يف نظام الشــركات ونظام الشــركة األساســي ،وهي المســؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم
مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ،ســوا ًء بســبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة هي المســؤولة عن تقييم قدرة المجموعة عىل االســتمرار وفقا ً لمبدأ االســتمرارية ،وعن اإلفصاح ،بحســب ما هو مناســب ،عن األمور ذات العالقة
باالســتمرارية واســتخدام مبدأ االســتمرارية كأســاس يف المحاســبة ،ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل واقعي ســوى القيام بذلك.
إن المكلفيــن بالحوكمــة هم المســؤولون عن اإلشــراف عىل عملية التقريــر المالي يف المجموعة.

مســؤوليات مراجع احلســابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا يف الحصــول عــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ســوا ًء بســبب غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجع الحســابات الذي يتضمن رأينا .إن
ـال مــن التأكيــد ،إال أنــه ليــس ضمانـا ً عىل أن المراجعة التي تم القيــام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية ستكشــف دائما ً عن أي
التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عـ ٍ
تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــوداً .ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطأ ،وتُ َعد جوهرية إذا كان يمكن بشــكل معقول توقع أنها ســتؤثر بمفردها أو يف مجموعها عــى القرارات االقتصادية التي
يتخذهــا المســتخدمون بنا ًء عىل هــذه القوائم المالية الموحدة.
وكجــزء مــن المراجعــة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة يف المملكة العربية الســعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ عىل نزعة الشــك المهني خــال المراجعة .وعلينا أيضاً:
•	تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريفــات الجوهريــة يف القوائــم الماليــة الموحــدة ،ســوا ًء كانــت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميــم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطــر ،والحصول عىل أدلة مراجعة
كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس إلبــداء رأينــا .ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهري ناتج عن غش أعىل مــن الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي عــى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو
إفــادات مضللة أو تجــاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصــول عــى 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.
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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
تثيــر شــكا ً كبيــرا ً بشــأن قــدرة المجموعــة عــى االســتمرار وفقــا لمبــدأ االســتمرارية .وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،فإنــه يتعين علينا أن نلفت اإلنتبــاه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة
يف القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة ،فإنــه يتعين علينا تعديل رأينا .وتســتند اســتنتاجاتنا إىل أدلــة المراجعة التي تم الحصول عليها حتــى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف المســتقبلية قد تؤدي إىل توقف المجموعة عن االســتمرار وفقا ً لمبدأ االســتمرارية.
•	تقييــم العــرض العــام ،وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة ،بمــا يف ذلــك اإلفصاحات ،وما إذا كانــت القوائم المالية الموحدة تعبــر عن المعامالت واألحداث ذات العالقــة بطريقة تحقق عرضا ً
بصورة عادلة.
•	الحصــول عــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية ضمــن المجموعة ،إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .ونحن مســؤولون عن التوجيه
واإلشــراف وأداء عمليــة المراجعــة للمجموعــة .ونظل الجهة الوحيدة المســئولة عن رأينا يف المراجعة.

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بشــأن النطــاق والتوقيت المخطــط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة ،بمــا يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشــافها خالل
المراجعة لشــركة إعمار المدينة االقتصادية (“الشــركة” أو “الشــركة األم”) (والشــركات التابعة لها (“المجموعة”).
كمــا زودنــا ً
أيضــا المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالســتقاللية ،وأبلغناهــم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشــكل معقول أنها
تؤثر عىل اســتقاللنا ،وبحســب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العالقة إذا تطلب ذلك.

ومــن ضمــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة ،نقــوم بتحديــد تلك األمور التي اعتبرناهــا األكثر أهمية عند مراجعة القوائم الماليــة الموحدة للفترة الحالية ،والتي تُ َعد أمور المراجعة الرئيســية.
ونوضــح هــذه األمــور يف تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي عــن األمر ،أو عندما نرى ،يف ظروف نادرة للغاية ،أن األمــر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه يف تقريرنا ألن التبعات الســلبية للقيام بذلك
مــن المتوقــع بدرجــة معقولــة أن تفوق فوائد المصلحة العامــة المترتبة عىل هذا اإلبالغ.
عــن /يك يب ام يج الفوزان ورشكاه
محاســبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشــن
رقم الترخيص 382
جــدة يف  20رجب 1440هـ
الموافــق  27مارس 2019م
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قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة والدخل الشــامل اآلخر

للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م

إيرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
المرصوفات
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
خســارة إنخفاض يف القيمة
إستهالك
اإلطفاء
(اخلســارة)  /الربح من العمليات الرئيســية
إيــرادات ( /مرصوفات) أخرى
دخــل وديعة المرابحة
أعباء تمويلية
الحصة يف نتائج شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
دخل آخر
(خســارة)  /ربح الســنة قبل الزكاة
الزكاة
صايف (خســارة)  /ربح السنة
(اخلســارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود ســيتم إعادة تصنيفها إىل قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة يف الفرتات االلحقة
الحصة يف الدخل ( /الخســارة) الشــاملة األخرى من شــركة مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
بنــود لــن يتــم إعــادة تصنيفها إىل قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة يف الفرتات االلحقة:
إعــادة قياس الربح ( /الخســارة) مــن خطط المنافع المحددة
إجمايل (اخلســارة)  /الدخل الشــامل للسنة
صايف (خســارة)  /ربح الســنة العائد إىل:
مســاهمي الشركة األم
حصص غير مســيطرة

إيضاح

6
6

7
8
 11و 16
( 11أ)
13

( 14أ)
9
26

( 14أ)
24

إجمايل (اخلســارة)  /الدخل الشــامل للسنة العائد إىل:
مســاهمي الشركة األم
حصص غير مســيطرة
(خســارة)  /ربحية السهم
(خسارة)  /ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة إىل حملة األسهم يف الشركة األم (بالريال السعودي للسهم)
تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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10

2018
ألف ريال سعودي

1,008,234
()669,827
338,407

2017
ألف ريال سعودي

1,437,976
()621,933
816,043

()81,742
()263,584
()49,835
()186,514
()12,443
()255,711

()57,051
()243,669
()56,408
()152,368
()13,069
293,478

7,737
()59,653
26,130
209,909
()71,588
()66,000
()137,588

15,953
()54,889
31,462
102,858
388,862
()138,038
250,824

7,744

()28,057

183
()129,661

()46
222,721

()135,085
()2,503
()137,588

240,921
9,903
250,824

()127,158
()2,503
()129,661

212,922
9,799
222,721

()0.16

0.28

قائمــة المركز المايل الموحدة

كما يف  31ديســمبر 2018م

الموجودات
الموجــودات غري المتداولة
ممتلكات ومعدات
العقارات االستثمارية
عقارات التطوير
موجودات غير ملموســة
اســتثمارات يف شــركات بطريقة حقوق الملكية
ذمــم مدينة للموظفيــن  -برنامج تملك منزل
ذمــم مدينة طويلة األجل أخرى
إجمــايل الموجودات غري المتداولة
الموجودات المتداولة
الجــزء المتــداول مــن ذمم موظفين مدينــة  -برنامج تملك منزل
إيــرادات لم يصدر بها فواتير
عقارات التطوير
الذمــم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى
ودائــع مرابحة ألجل لدى بنوك
نقــد وما يف حكمه
إجمــايل الموجودات المتداولة
إجمايل الموجودات
حقــوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
تأثير تخفيض نســبة حصة الملكية يف شــركة تابعة
حقوق الملكية نســبة الملكية العائدة إىل مســاهمي الرشكة األم
حصص غير مســيطرة
إجمــايل حقوق الملكية

2018
ألف ريال سعودي

2017
ألف ريال سعودي

11
12
15
13
14
19

5,517,751
5,132,148
1,603,109
18,616
2,422,565
104,497
–
14,798,686

5,091,433
5,085,439
1,499,074
15,198
2,388,691
82,031
24,059
14,185,925

19

6,278
711,467
411,098
761,538
50,000
602,632
2,543,013
17,341,699

4,779
423,655
270,324
733,074
524,110
1,227,810
3,183,752
17,369,677

8,500,000
11,536
()634,077
–
7,877,459
–
7,877,459

8,500,000
11,536
()502,261
()86
8,009,189
()2,069
8,007,120

إيضاح

15
16
17
18

20
21
22
4

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمــة المركز المايل الموحدة تابع

كما يف  31ديســمبر 2018م

المطلوبــات غري المتداولة
قروض طويلة األجل
منافع نهايــة الخدمة للموظفين
عنصــر تمويل غير مكتســب مــن ذمم مدينة طويلة األجل
إيــرادات فائــدة غير مكتســبة  -برنامج تملك منزل
إجمــايل المطلوبات غري المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومبالغ مســتحقة
الزكاة المستحقة
الجــزء المتــداول من القروض طويلة األجل
إجمــايل المطلوبات المتداولة
إجمايل المطلوبات
إجمايل حقــوق الملكية والمطلوبات

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاح

23
24
19
25
26
23

2018
ألف ريال سعودي

2017
ألف ريال سعودي

7,051,250
64,220
69,493
26,871
7,211,834

7,350,000
52,758
69,898
18,813
7,491,469

1,088,063
156,843
1,007,500
2,252,406
9,464,240
17,341,699

1,068,002
153,086
650,000
1,871,088
9,362,557
17,369,677

قائمــة التغريات يف حقــوق الملكية الموحدة

للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م

الرصيــد كمــا يف  1يناير 2018م
صافي خســارة السنة
الدخل الشــامل اآلخر للسنة
إجمالي الخســارة الشاملة للسنة
االســتحواذ عىل حصص غير مســيطرة (إيضاح )4
الرصيد كما يف  31ديســمرب 2018م
الرصيــد كمــا يف  1يناير 2017م
صافي ربح السنة
الخســارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشــامل للسنة
الرصيد كما يف  31ديســمبر 2017م

رأس المال
ألف ريال سعودي

8,500,000
–
–
–
–
8,500,000
8,500,000
–
–
–
8,500,000

العائدة إىل مســاهمي الشركة األم
تأثير تخفيض نســبة
حصــة الملكية يف
شركة تابعة
الخسائر المتراكمة
االحتياطي النظامي
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

11,536
–
–
–
–
11,536
11,536
–
–
–
11,536

()502,261
()135,085
7,927
()127,158
()4,658
()634,077
()715,183
240,921
()27,999
212,922
()502,261

()86
–
–
–
86
–
()86
–
–
–
()86

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

8,009,189
()135,085
7,927
()127,158
()4,572
7,877,459
7,796,267
240,921
()27,999
212,922
8,009,189

حصص غير مســيطرة
ألف ريال سعودي

()2,069
()2,503
–
()2,503
4,572
–
()11,868
9,903
()104
9,799
()2,069

إجمالــي حقوق الملكية
ألف ريال سعودي

8,007,120
()137,588
7,927
()129,661
–
7,877,459
7,784,399
250,824
()28,103
222,721
8,007,120

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمــة التدفقات النقدية الموحدة

للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م

األنشطة التشغيلية
(خســارة)  /ربح الســنة قبل الزكاة
تعديــات لمطابقــة الربح للســنة قبل الزكاة مع صافــي التدفقات النقدية:
استهالك
خســارة انخفاض يف القيمة
إطفاء
أعباء تمويلية
الحصة يف نتائج شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
دخــل وديعة المرابحة
عكس إيرادات فائدة غير مكتســبة
مصــروف منافع الموظفيــن  -برنامج تملك منزل
مخصــص عقارات التطوير
مخصــص مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين

تســويات رأس المال العامل
ذمــم مدينة للموظفيــن – برنامج تملك منزل
إيــرادات غير مفوترة  -بالصافي
عقارات التطوير
الذمــم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى
ذمــم مدينة طويلة األجل أخرى
ذمم دائنة ومبالغ مســتحقة
النقد المســتخدم يف العمليات
أعبــاء تمويلية مدفوعة
زكاة مدفوعة
مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين مدفوعة
صافي النقد المســتخدم يف األنشــطة التشغيلية

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاح

 11و 12
13
14

15
24

26
24

2018
ألف ريال سعودي

2017
ألف ريال سعودي

()71,588

388,862

292,991
49,835
12,443
59,653
()26,130
()7,737
()1,444
10,335
()1,329
15,113
332,142

232,584
56,408
13,069
54,889
()31,462
()15,953
()332
5,236
3,526
13,933
720,760

()32,857
()287,812
()201,826
()70,584
24,059
()14,154
()251,032
()289,066
()62,243
()3,468
()605,809

()18,150
()332,932
()277,180
()179,346
24,059
()75,343
()138,132
()293,937
()6,345
()4,426
()442,840

قائمة التدفقــات النقدية الموحدة تابع

للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م

األنشطة االستثمارية
صافــي الحركــة يف ودائع مرابحة ألجل لدى بنوك
دخــل وديعة المرابحة
شــراء ممتلكات ومعدات
مبالغ متكبدة عىل عقارات اســتثمارية
شــراء موجودات غير ملموسة
صايف النقد المســتخدم يف األنشــطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
صافــي الحركــة يف قروض طويلة األجل
صافي الحركة يف إيرادات فوائد غير مكتســبة
صــايف النقد الناتج من األنشــطة التمويلية
(النقــص)  /الزيــادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية الســنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية الســنة
معامالت غري نقدية رئيســية

إيضاح

12
13

18
18

2018
ألف ريال سعودي

2017
ألف ريال سعودي

474,110
7,929
()392,516
()159,434
()15,861
()85,772

472,890
18,276
()412,595
()88,028
()8,817
()18,274

58,750
7,653
66,403
()625,178
1,227,810
602,632

500,000
11,528
511,528
50,414
1,177,396
1,227,810

المعامــات غيــر النقديــة يف اإليضاح  ،11واإليضاح  12واإليضاح .15

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إىل  35جــز ًءا ال يتجزأ من هــذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حــول القوائم المالية الموحدة

يف  31ديســمبر 2018م

 .1معلومات 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  2533بتاريخ  3رمضان
1427هـ الموافق  21ســبتمبر 2006م .حصلت الشــركة عىل الســجل التجاري األولي رقم  4030164269بتاريخ  8رمضان 1427هـ (الموافق  26ســبتمبر 2006م) .تم نقل المقر الرئيســي المســجل للشــركة
إىل رابغ بســجل تجاري معدل بالرقم  4602005884تاريخ  6ربيع أول 1436هـ (الموافق  28ديســمبر 2014م).

تــزاول الشــركة األم أعمالهــا يف مجــال التطويــر العقــاري يف المناطــق االقتصاديــة وغيرهــا ،كما تقوم بأنشــطة تطوير أخرى بما يف ذلك البنى التحتية وترويج وتســويق وبيع األراضــي داخل مناطق التطوير
ونقل ملكية  /إيجار األراضي وتطوير المباني والوحدات الســكنية وبناء منشــآت نيابة عن اآلخرين .يتمثل النشــاط الرئيســي للشــركة يف تطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تشــمل هــذه القوائــم الماليــة الموحدة النتائج والموجــودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المســجلة التالية:
الفرع

جدة
الرياض
رابغ

رقم الســجل التجاري

4030164269
1010937549
4602006934

كما يف تاريخ التقرير المالي ،لدى الشــركة اســتثمارات يف شــركات تابعة مذكورة يف اإليضاح ( 4ويشــار إليها فيما بعد مجتمعة بـ “المجموعة”).
 .2أساس اإلعداد
 1-2المعايري المحاســبية المطبقة
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقرير المالي المعتمدة يف المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.
تــم إعــادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشــى مــع عرض الفترة الحالية.
 2-2أسس 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.

 3-2عملة النشــاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال الســعودي والذي يمثل ً
أيضا عملة النشــاط للشــركة األم .بالنســبة لكل منشــأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة الرئيســية ويتم قياس بنود قوائمها المالية
باســتخدام عملة النشــاط المحددة .تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف ريال ســعودي ،مالم يذكر خالف ذلك.
 .3األحــكام والتقديرات واالفرتاضات المحاســبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن اإلدارة عمــل أحــكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عىل مبالغ اإليــرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنهــا واإلفصاح عن المطلوبات
المحتملــة كمــا يف تاريــخ التقريــر المالــي .إال أن عــدم التأكــد بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات يمكن أن يؤدي إىل نتائج قد تتطلــب تعديال ً جوهر يًا عىل القيمة الدفتريــة للموجودات أو المطلوبات التي
ســتتأثر يف الفترات المستقبلية.

72

تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات إىل الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقد أنها معقولة يف ظل الظروف الموجودة وتســتخدم للحكــم عىل القيم الدفترية للموجودات والمطلوبــات التي يصعب الحصول
عليهــا مــن مصــادر أخــرى .تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضات األساســية بشــكل متواصل .يتم تســجيل مراجعة التقديرات المحاســبية يف الفترة التي يتم فيها مراجعــة التقديرات أو يف فترة المراجعة
والفتــرات المســتقبلية إذا كانــت التقديــرات المتغيرة 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 عــى المجموعــة تقييــم كل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــاء لتحديــد ما إذا تم اســتيفاء التزامات األداء عــى مدى الوقت أو يف وقت محدد من أجل تحديد الطريقــة المالئمة إلثبات اإليرادات .قامت
المجموعــة بتقييــم ذلــك بنــا ًء عــى اتفاقيــات البيــع والشــراء التــي أبرمتهــا مع العمــاء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة ،وفي حــال العقود التي يتم توقيعها لتقديم موجــودات عقارية للعمالء ،ال تقوم
المجموعــة بإيجــاد أصــل ذي اســتخدام بديــل للمجموعــة وعــاد ًة يكــون لهــا حق نافذ المفعول لســداد التزام أداء تم اكتماله حتى تاريخه .واســتنا ًدا إىل ذلك ،تقوم المجموعــة بإثبات اإليرادات عىل مدار الوقت.
عندمــا ال يكــون الحال كذلــك ،يتم إثبات اإليرادات وقت محدد.

اختــارت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــات يف توزيــع ســعر المعاملــة بالنســبة اللتــزام األداء حيث يتم إثبات اإليرادات عىل مدى الوقت .تعتبر المجموعة أن اســتخدام طريقــة المدخالت والتي تتطلب إدراج
اإليرادات اســتنادا ً إىل جهود المجموعة الســتيفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع إلليرادات المكتســبة فعالً .وفي ســياق تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدير تكاليف إكمال المشــاريع من أجل
تحديــد مبلغ اإليــرادات التي يجب إثباتها.

تحديد أســعار المعامالت
يجــب عــى المجموعــة تحديــد أســعار المعامــات فيمــا يتعلــق بــكل عقــد مــن عقودها مع العمالء .وعنــد عمل مثل هذا الحكم ،تقوم المجموعــة بتقييم تأثير أي ثمن متغير يف العقــد نتيجة للخصومات أو
الغرامــات ،ووجــود أي عنصــر تمويلــي جوهري يف العقــد وأي ثمن غير نقدي يف العقد.
تصنيف العقارات االســتثمارية
ً
تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان العقــار مؤهـا كعقــار اســتثماري بموجــب معيار المحاســبة الدولي “ 40العقارات االســتثمارية” .عنــد عمل مثل هذا الحكم ،تأخذ المجموعــة باالعتبار ما إذا كان العقار
يحقــق تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر ومســتقل عــن الموجــودات األخــرى التــي تحتفظ بها المجموعــة .قررت المجموعة أن الفندق والمباني الســكنية المخدومة التي تملكها يجــب أن تصنف كجزء من العقارات
والمعــدات أكثــر مــن أن تكــون ضمــن العقارات االســتثمارية بما أن المجموعة هي التي تقوم بتشــغيل هذه الموجودات.
تحويــل موجــودات عقارية من عقارات اســتثمارية إىل عقارات تطوير
تقــوم المجموعــة ببيــع موجــودات عقاريــة ضمــن دورة أعمالهــا العاديــة .عنــد تحديد الموجودات العقارية التي تم تصنيفها مســبقا ً كاســتثمارات عقارية للبيع ضمن دورة األعمال العاديــة ،يتم حينها تحويل
الموجــودات إىل عقــارات للتطويــر بقيمتهــا الدفتريــة يف التاريــخ الــذي تــم تحديدهــا عــى أنها محتفظ بها للبيع .تدرج المتحصــات من مثل هذه الموجودات كإيرادات وفقا ً للمعيــار الدولي للتقرير المالي 15
“اإليــرادات من العقود مع العمالء”.
الزتامــات عقود اإليجار التشــغييل  -المجموعة كمؤجِّر
تُبــرم المجموعــة عقــود إيجــار تجاريــة وبالتجزئــة يف محفظــة اســتثماراتها العقاريــة .قررت المجموعة بنا ًء عىل تقييم شــروط وأحــكام الترتيبات االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافــع الملكية لهذه العقارات
وبالتالي احتســابها كعقود إيجار تشــغيلي.
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع
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األحــكام والتقديرات واالفرتاضات المحاســبية الهامة تابع

.3
األحكام تابع
توحيــد الرشكة التابعة
قامــت المجموعــة بتقييــم جميــع الشــركات المســتثمر فيهــا لمعرفــة مــا إذا كانت تمارس ســيطرة عليهــا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالــي “ 10القوائم 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 واالفرتاضات
خطــط المنافع المحددة
يتــم تحديــد تكلفــة برامــج المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة الللتزام باســتخدام تقييمات إكتواريــة .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
األجــل ،فــإن التــزام المنافــع المحــددة يمتــاز بحساســية عاليــة تجــاه التغيــرات يف هذه االفتراضات .يتم فحص جميع االفتراضــات يف تاريخ 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
التضخــم المســتقبلية واألقدميــة والترقيــة والعــرض والطلــب يف ســوق التوظيــف .يســتند معدل الوفيات إىل جداول الوفيــات المتاحة والخاصة بالدول المحددة .قد تتغير اســتقراءات جداول الوفيات عىل
فتــرات اســتجاب ًة للتغيــرات الســكانية .توجــد تفاصيل أكثر حول التزامــات منافع الموظفين يف اإليضاح .24
انخفــاض قيمــة الذمم المدينــة التجارية والذمم المدينة األخرى
يتــم تقديــر المبالــغ غيــر القابلــة للتحصيــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة والذمم المدينة األخرى عندما يصبح مــن غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ .تطبق المنشــأة نموذج قياس الخســائر االئتمانية فيما
يتعلــق بانخفــاض قيمــة الذمم المدينــة التجارية والذمم المدينة األخرى.
األعمــار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات االســتثمارية
تحــدد المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للعقــارات والمعدات والعقارات االســتثمارية لحســاب االســتهالك .يتم تحديد هــذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االســتخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي
الذي تتعرض له هذه الموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة احتســاب االســتهالك واإلطفاء بشــكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االســتهالك متوافق مع النمط المتوقع
للمنافــع االقتصاديــة من هذه الموجودات.
تكلفة إنجاز المشــاريع
تقــوم المجموعــة بتقديــر تكلفــة إكمــال المشــاريع لتحديــد التكلفــة العائــدة عىل اإليــرادات التي يتم إثباتها .وتتضمن هذه التقديرات ،من بين بنود أخرى ،تكلفة اإلنشــاء ،وأوامــر التغيير ،وتكلفة الوفاء
بااللتزامــات التعاقديــة األخــرى للعمــاء .تتــم مراجعــة هــذه التقديــرات عىل فترات منتظمة .أي تغييــرات الحقة يف التكلفة المقدرة إللنجاز قد تؤثر عــى نتائج الفترات االلحقة.
االنخفــاض يف قيمــة الموجودات غري المالية
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــرات اللنخفــاض يف قيمــة جميــع الموجــودات غيــر المالية 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 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
االستمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقيي ًمــا لقــدرة المجموعــة عــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة ،ولديهــا قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافية الســتمرار أعماله يف المســتقبل القريب .عالوة عىل ذلك ،فإن اإلدارة ليس
لديها أي شــكوك جوهرية يف مقدرة المجموعة عىل البقاء كمنشــأة مســتمرة .وبالتالي ،يســتمر إعداد القوائم المالية الموحدة عىل أســاس االســتمرارية.
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 .4السياســات المحاسبية الهامة
إن السياســات المحاســبية الهامة المطبقة من قبل الشــركة يف إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه السياســات بشــكل ثابت عىل جميع الفترات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
أساس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة للشــركة من القوائم المالية للشــركة وشــركتها التابعة كما يف  31ديســمبر 2018م .تتحقق الســيطرة عندما تكون المجموعة معرضة ،أو لديها حق يف الحصول 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
فيهــا ،فقــط 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 عوائد متغيرة من مشــاركتها يف الشــركة المســتثمر فيها؛ و
•	القدرة عىل اســتخدام ســلطتها عىل الشــركة المســتثمر فيها للتأثير عىل عوائدها
وعمومــا ،هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت تــؤدي إىل الســيطرة .لدعم هذا االفتــراض وعندما يكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف الشــركة المســتثمر
فيهــا ،تأخــذ المجموعــة يف االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلة 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
غيــر المســيطرة .يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفــات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضــاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

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
الموحــدة .ويتم إثبات أي اســتثمار محتفظ بــه بالقيمة العادلة.
لــدى الشــركة اســتثمارات يف الشــركات التابعــة التاليــة تتعلــق بالمشــاركة بالتطويــر واالســتثمارات والتســويق والمبيعات/عقــود اإليجار والعمليات وصيانــة العقارات وتقديم خدمــات تعليم عالي
وتأسيس الشركات:
االسم

شــركة اســتثمارات المدن االقتصادية القابضة
شــركة تطوير المناطــق الصناعية المحدودة
شــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة
الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية
شــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية
شــركة إعمار المعارف المحدودة

بلد
التأسيس

المملكة العربية الســعودية
المملكة العربية الســعودية
المملكة العربية الســعودية
المملكة العربية الســعودية
المملكة العربية الســعودية
المملكة العربية الســعودية

سنة التأسيس

2010
2011
2013
2013
2013
2015

نســبة المساهمة يف رأس المال
(مباشــرة أو غير مباشرة)
2017
2018

٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100

٪99
٪98
٪98
٪98
٪98
٪100
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.4
أساس التوحيد تابع
عمال ً بالقرارات التي اتخذها مســاهمو الكيانات المذكورة أعاله خالل العام ،اســتحوذت الشــركة عىل ما تبقى من حصص يف شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة والشــركة الرائدة إلدارة عقارات
المدن االقتصادية وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية وشــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة .ال تزال اإلجراءات القانونية المتعلقة بنقل هذه األســهم قيد التنفيذ.
راجــع اإليضــاح  14للمعلومات المتعلقة بالشــركات المحاســب عنهــا بطريقة حقوق الملكية.

االســتثمار يف رشكات محاســب عنها 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 بداي ًة إدراج االســتثمارات يف الشــركة الزميلة والمحاصة
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
اآلخــر للمجموعــة .إضافــة لذلــك ،عندمــا يكــون هنــاك تغيــرا ً مدرجـا ً مباشــر ًة يف حقوق الملكية يف الشــركة الزميلة أو المحاصة ،فإن المجموعة تقوم عندئذ بتســجيل حصتها من أي تغيرات ،حســب مقتضى
الحــال ،يف قائمــة التغيــرات يف حقــوق الملكيــة الموحــدة .يتــم اســتبعاد األرباح والخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة وشــركة المحاصــة يف حدود حصة المجموعة يف
الشــركة الزميلة والمشروع المشترك.
تعد القوائم المالية للشــركة الزميلة والمشــروع المشــترك يف نفس فترة التقرير 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 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 المشــروع المشــترك ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الفائدة إىل الصفر ،ويتم التوقف عن إثبات الخســائر اإلضافية باســتثناء الحد الذي يكون
لدى المجموعة التزام أو قامت بســداد بدفعات نيابة عن الشــركة المســتثمر فيها.

التصنيــف المتداول مقابــل التصنيف غري المتداول
الموجودات
تبــوب المجموعــة الموجــودات والمطلوبــات يف قائمــة المركــز المالي الموحدة كمتداولة وغير متداولــة .يعتبر األصل متداو ًال 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 ممنو ًعا من الصرف أو االســتخدام لتســوية التزام لمدة اثني عشــر شــهرًا علی األقل بعد تاريخ المركز المالي.
يتــم تصنيــف جميع الموجودات األخــرى كموجودات غير متداولة.
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المطلوبات
تعتبــر المطلوبات متداولة عندما:
• يتوقع تســويته يف دورة التشــغيل العادية؛
• محتفظ به بشــكل رئيســي لغرض المتاجرة؛
• من المقرر تســويته خالل اثني عشــر شــهرا ً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو
• ال يوجد حق غير مشــروط لتأجيل تســوية االلتزام لمدة اثني عشــر شــهرًا عىل األقل بعد فترة التقرير.

تقــوم المجموعــة بتبويــب جميع المطلوبات األخــرى كمطلوبات غير متداولة.

إثبات اإليرادات
تُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن 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.
اإليــرادات من العقود مــع العمالء من بيع العقارات
تثبــت المجموعــة إيــرادات العقــود مــع العمــاء بناء عــى نموذج من خمس خطوات كما هو محدد يف المعيــار الدولي للتقرير المالي :15
اخلطــوة 	.1تحديــد العقــد (العقــود) مــع عميــل :العقــد هــو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤســس حقو ًقا وتعهدات وتضع المعاييــر التي يجب الوفاء بها.
اخلطــوة 	.2تحديــد التزامــات األداء يف العقــد :التــزام األداء هــو وعــد يف العقــد مع العميل بتحويل بضائــع أو تقديم خدمات إىل العميل؛
اخلطــوة 	.3تحديــد ســعر المعاملــة :ســعر المعاملــة هــو مبلــغ المقابــل الــذي تتوقع الشــركة الحصول عليه نظير نقــل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إىل العميل ،باســتثناء المبالــغ المحصلة نيابة عن
أطراف ثالثة.
اخلطــوة 	.4تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء يف العقــد :يف العقــد الــذي يحتــوي عــى أكثر من التزام أداء ،ســتقوم المجموعة بتوزيع ســعر المعاملة إىل كل التزام أداء بمبلــغ يحدد مقدار المقابل الذي
تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه يف مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
اخلطــوة 	.5إثبــات اإليــراد متى (أو عندما) تفي المنشــأة بالتزام أداء.

تقــوم المجموعــة بالوفــاء بالتــزام األداء وتثبــت اإليرادات بمرور الوقت ،يف حال إثبات أحــد المعايير التالية:
 .1حصــول العميــل يف ذات الوقــت عــى المنافــع الناتجة عن أداء المجموعة واســتهالك تلك المنافع؛ و
 .2أداء المجموعة يؤدي إىل إيجاد أو تحســين موجودات تحت ســيطرة العميل وقت إيجاد أو تحســين األصل؛ أو
 .3أداء المجموعــة الللتــزام ال يُكَــون موجــودات ذات اســتخدامات بديلــة للمجموعــة ،كما يكــون للمجموعة الحق يف تحصيل المبلــغ أللداء المكتمل حتى تاريخه.

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 خــال تقديــم البضائــع أو الخدمــات المتعهــد بتقديمها ،فإن المجموعة بذلك تقــوم بإيجاد أصل بنا ًء عىل العقد مقابل الثمــن الذي حصلت عليه جراء األداء.
وإذا مــا تجــاوز مبلــغ الثمــن المفوتــر للعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيــد من مطلوبات العقد.
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إثبات اإليرادات تابع
إيرادات إيجارية
يتــم إثبــات إيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى فتــرة اإليجار .یتم إضافة التكاليف المباشــرة األولية المتحملة أو الحوافز يف التفــاوض ويعتبر ترتيب عقد إيجار
تشــغيلي جز ًءا ال يتجزأ من القیمة الدفتریة لعقد اإليجار ويتم إثباتها علی أســاس القســط الثابت علی مدى فترة اإلیجار.
إيرادات اخلدمات
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن تقديــم الخدمــة عــى مــدى فتــرة زمنية عندما يمكن تقدير نتائج الخدمة بشــكل موثوق اســتنادا عــى مرحلة إنجاز الخدمة يف تاريخ التقرير المالــي .وفي حال عدم القدرة عىل قياس
النتائــج بطريقــة يُعتــد بهــا ،فإنــه يتم إدراج اإليرادات فقط يف حدود إمكانية اســترجاع المصروفات المتكبدة.
إيرادات الضيافة
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 المرابحة ألجل
يتــم إدراج اإليــرادات مــن ودائــع المرابحة ألجل لدى البنوك عىل أســاس العائد الفعال.
تكلفة اإليرادات
تتضمــن تكاليــف اإليــرادات تكلفــة األراضــي وتكاليــف التطويــر وتكاليــف الخدمــات األخرى المتعلقة بها .تســتند تكلفة اإليرادات إىل نســبة التكلفة المتكبدة إىل التاريخ المتعلــق بالوحدات التي بيعت إىل
مجمــوع التكاليــف التقديريــة لــكل مشــروع .تكلفــة إيرادات أعمال الضيافة والخدمات واإليرادات اإليجارية تُحتســب عىل أســاس التكلفــة الفعلية لتقديم الخدمات.
المرصوفات
تشــمل مصروفات البيع والتســويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة والتي ال تمثل بشــكل محدد جز ًءا من تكلفة اإليرادات .مصروفات البيع والتســويق تمثل
المصروفــات الناتجــة عــن أعمــال المجموعــة يف إدارات المبيعــات والتســويق .يتم تصنيف جميع المصروفات باســتثناء األعباء المالية ،االســتهالك ،اإلطفاء وخســائر االنخفاض يف القيمــة كمصروفات عمومية
وإداريــة .يتــم توزيــع المصروفــات المشــتركة األخــرى مــا بين تكاليف إيرادات وتكاليف بيع وتســويق ومصاريف عمومية وإدارية عىل أســاس ثابت عند اللزوم.
الزكاة
تحتســب الــزكاة للمجموعــة وفقـا ً أللنظمــة الماليــة المعمــول بهــا يف المملكــة العربية الســعودية .يتم تحميل مخصص الزكاة للشــركة والزكاة التــي 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
يتــم فيها اعتماد الربط الزكوي.
رضيبة االستقطاع
تســتقطع المجموعــة ضرائــب عــى بعــض المعامــات مــع جهــات غيــر مقيمــة يف المملكة العربية الســعودية كما هو مطلوب وفقا ً أللنظمة الضريبية المعمول بها يف المملكة العربية الســعودية .يتم تســجيل
ضريبــة االســتقطاع المتعلقة بالمدفوعــات األجنبية كمطلوبات.
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رضيبــة القيمة المضافة
تخضــع المجموعــة لضريبــة القيمــة المضافــة (“ضريبــة القيمــة المضافــة”) أللعمــال العقارية وغيرها من الخدمات باســتثناء التوريدات المعفاة وف ًقــا ألنظمة ضريبة القيمة المضافــة المطبقة يف المملكة
ناقصا ضريبة القيمــة المضافة المدفوعة
العربيــة الســعودية .يتــم تحديــد مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة من خــال تطبيق معدل الضريبة المطبق عــى قيمة التوريد (“ضريبة القيمــة المضافة المخصومة”) ً
عــى المشــتريات (“ضريبــة القيمــة المضافــة المحســوبة”) .تقــوم المجموعــة بإدراج اإليرادات والمشــتريات بعد خصم ضريبة القيمــة المضافة لجميع الفترات المعروضة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل
الشــامل اآلخــر الموحــدة .ومــع ذلــك ،تتــم إضافــة ضريبــة القيمة المضافة المحســوبة المتعلقة بالتوريدات المعفاة إىل تكلفة المشــتريات ،يف حيــن تتم المطالبة بضريبة القيمة المضافة المحســوبة عىل
التوريدات المختلطة باســتخدام معادلة الســعر االفتراضي.
العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة مبدئيــا لمنشــآت المجموعة وفقا ً ألســعار الصرف الفوري للعملة الوظيفيــة يف التاريخ الذي تصبح فيه المعاملــة مؤهلة اللعتراف .يتم تحويل
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة بأســعار الصــرف الفوريــة للعملــة الوظيفية الســائدة يف تاريخ التقرير المالي .تدرج جميع الفروقات الناتجة عن تســوية أو تحويــل بنود نقدية يف قائمة
الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخية لعملة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف كما يف تاريخ المعامــات األولية وال يتم تعديلها الحقاً .يتم تحويــل البنود غير النقدية
التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة لعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف يف التاريــخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة .يتم التعامل مع الربح أو الخســارة الناشــئة عن تحويل البنــود غير النقدية التي
يتم قياســها بالقيمة العادلة بما يتماشــى مع االعتراف بالربح أو الخســارة من التغيرات يف القيمة العادلة للبند.

ممتلكات ومعدات
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 تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد بنــد مــن العقــارات والمعــدات عن طريق مقارنة متحصالت االســتبعاد مع القيمــة الدفترية للعقارات والمعدات ويتم االعتراف بهــا بالصافي ضمن إيرادات أخرى يف قائمة
الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم إثبــات تكلفــة اســتبدال جــزء كبيــر مــن أحــد بنــود الممتلــكات والمعدات ضمن القيمــة الدفترية لذلك األصل عندما يكون مــن المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك الجزء من األصــل للمجموعة ،وعندما
يمكــن قيــاس التكلفــة بشــكل موثــوق .يتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة للبند المســتبدل .عندما يتطلب األمر اســتبدال قطع هامة مــن الممتلكات والمعدات عىل فترات زمنية ،تقــوم المجموعة بإدراج مثل هذه
القطــع كموجــودات فرديــة مــع أعمــار إنتاجيــة محــددة ويتــم اســتهالكها وفقـا ً لذلك .وبالمثل ،عند القيام بفحص رئيســي ،يتم إدراج تكلفته يف القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاســتبدال إذا ما تم اســتيفاء
معاييــر اإلدراج .يتــم إثبــات 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 من 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.
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ممتلــكات ومعدات تابع
استهالك
يتم احتســاب االســتهالك عىل أســاس القيمة القابلة اللســتهالك ،وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية .وال يتم اســتهالك األراضي.
يتم حســاب االســتهالك بطريقة القســط الثابت عىل مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات ذات الصلة.
يتــم مراجعــة طــرق 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 انخفــاض يف القيمة .عندما تكون الموجودات جاهزة اللســتخدام المحدد له ،يتم تحويل األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ إىل فئة
الممتلكات والمعدات المناســبة ويتم المحاســبة عنها وف ًقا لسياســات المجموعة.
عقود اإليجار
إن تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يعتبــر ،أو يتضمــن ،عقــد إيجــار يعتمــد عــى جوهــر هــذا الترتيــب يف تاريخ بدء عقد اإليجار .يمثل الترتيــب ،أو يحتوي عىل ،عقد اإليجار إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد عىل اســتخدام
أصــل معيــن (أو أصــول) وينقــل الترتيــب حــق اســتخدام األصــل (أو األصــول) ،حتى لو كان هذا األصل (أو تلك األصول) غير محددة بشــكل صريح يف أي ترتيب.
المجموعة كمستأ ِجر
يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار يف تاريــخ البــدء كإيجــار تمويلــي أو عقــود إيجار تشــغيلي .يتم تصنيف عقد اإليجار الذي ينقل بشــكل جوهري جميــع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكيــة إىل المجموعة كإيجار
تمويلــي .عقــد اإليجــار التشــغيلي هــو عقــد إيجــار باإلضافــة إىل عقــد اإليجــار التمويلي .بشــكل عام ،فإن جميع عقود اإليجار التــي تبرمها المجموعة هي عقود إيجار تشــغيلي وال يتم االعتراف بالموجودات
المؤجــرة يف قائمــة المركز المالــي الموحدة للمجموعة.

يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشــغيلي كمصروف تشــغيلي عىل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى مدة عقد اإليجار.

المجموعة كمؤجِّر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال يتــم مــن خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشــكل جوهري من المجموعة كعقود إيجار تشــغيلي.

تبــرم المجموعــة عقــود إيجــار يف محفظــة اســتثماراتها العقاريــة .قــررت المجموعــة ،بنا ًء عىل تقييم شــروط وأحكام الترتيبات ،أن تحتفظ بجميــع مخاطر ومنافع الملكية الجوهريــة لهذه العقارات ،وبالتالي
يتم احتســابها كعقود إيجار تشــغيلي .ويتم إثبات إيرادات عقود اإليجار يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة وفقا ً لبنود عقود اإليجار عىل فترة العقد عىل أســاس منظم باعتبار أن
هــذه الطريقــة تمثــل نمــوذج الوقت الذي يتم من خالله االســتفادة مــن المنافع من الموجودات المؤجرة.

تديــر المجموعــة “برنامــج تملــك منــزل للموظــف” والــذي يتــم تصنيفــه كعقد إيجار تمويلي .وفقا ً للبرنامج ،تقوم المجموعة ببيع وحدات تم إنشــاؤها للموظفين من خــال اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فائدة عىل
مدى عشــرين ســنة .بشــكل عام ،يحق للموظف أن يســتمر يف االنتفاع من هذا البرنامج حتى بعد ســن التقاعد أو عند االســتقالة أو عند إنهاء خدماته من المجموعة .يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات اإليجار
كذمــم مدينــة بموجــب برنامــج تملــك منــزل للموظــف .يتــم تســجيل الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات فائدة غير مكتســبة وتُدرج مــع التأثير المقابل يف قائمة الربح أو
الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة كمصروف منافع للموظفين .يتم إدراج إيرادات الفائدة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عىل مدى مدة عقد اإليجار باســتخدام ســعر
الفائــدة الفعــال .يف حــال إلغــاء عقــد تملــك منــزل للموظــف مــن قبل الموظف ،فيتم حجز المبلغ المدفوع من الموظف بموجب البرنامج ويتم إدراجه يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
يتــم إثبــات حوافــز عقــود اإليجــار أو أي رفــع إلليجــارات يف عقــود اإليجــار كجزء ال يتجزأ من مجموع التزام الذمم المدينة من عقد اإليجار ويتم احتســابها عىل أســاس القســط الثابت عــى مدى فترة العقد .يتم
إثبــات اإليجــارات المحتملة كإيرادات يف الفترة التي تكتســب فيها.
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تكاليف االقرتاض
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 فعليـا ً إتمــام تنفيــذ األعمــال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تح ّمل هذه التكاليف عىل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل
اآلخــر الموحــدة .وفــي حــال القــروض المحــددة ،فــإن جميــع هــذه التكاليف العائدة مباشــر ًة إىل اقتناء أو إنشــاء أو إنتاج أصل تتطلب فتــرة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحــدد له أو للبيع فإن مثل هذه
التكاليــف يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة األصــل ذي الصلة .ويتــم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصاريــف يف الفترة التي تحدث فيها.
يتم خصم إيرادات االســتثمار المكتســبة من االســتثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها عىل األصول المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرســملة.

العقارات االستثمارية
العقــارات االســتثمارية هــي العقــارات التــي يتــم اقتناؤهــا ألغــراض اكتســاب إيرادات إيجــار أو تنمية رأس المال 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 مجــال إنتاج 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 تحت التنفيذ.

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 تحويــل مــن عقــارات اســتثمارية إىل عقــارات تطويــر فقــط عنــد وجود تغير يف االســتخدام مثبَت من خالل الشــروع يف التطوير للبيــع .وتتم هذه التحويالت بالقيمة الدفتريــة للعقارات يف تاريخ 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 مثل العقارات االســتثمارية كجزء من قوائمها المالية .القيمة العادلة هي الســعر الذي يمكن اســتالمه عنــد بيع أصل أو دفعه عند نقل
التــزام يف التعامــات 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.

يتم قياس القيمة العادلة أللصل أو االلتزام باســتخدام االفتراضات التي تســتخدمها األطراف العاملة يف الســوق حال تســعير األصل أو االلتزام ،عىل افتراض أن هذه األطراف تســعى لتحقيق أكبر منفعة
اقتصادية لها.
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 استخدام له.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة للظــروف والتــي تتوفــر بھــا بيانات كافيــة لقياس القیمة العادلة ،وتثبت اســتخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ويقلل من اســتخدام المدخالت غير
القابلة للمالحظة.

شركة إعمار المدينة االقتصادية  /التقرير السنوي 81  2018

إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

يف  31ديســمبر 2018م

السياســات المحاسبية الهامة تابع

.4
موجودات غري ملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل مبدئيــا بالتكلفــة .وبعد اإلثبات األولي ،يتــم إثبات الموجودات غير الملموســة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خســائر
انخفــاض يف القيمــة متراكمــة .ال تتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة المولــدة داخليـا ً ويتــم إظهار المصروفات ذات العالقة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر الموحدة يف الفترة التي
يتم تكبدها.
يتــم تقييــم األعمــال اإلنتاجية للموجودات غير الملموســة ســوا ًء كان لها أعمــار إنتاجية محددة أو غير محددة.

ً
انخفاضا إضاف ًيا يف قيمتها حيثما توافر مؤشــر عىل احتمالية تعرضها اللنخفاض
يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة عــى مــدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمهــا لمعرفة إن كان هناك
يف القيمــة .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 مصاريــف اإلطفــاء عــى 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 غير المحدد ال يزال ســاري .وإذا لم يكن الوضع كذلــك ،يتم إجراء التغيير يف تقييم العمــر اإلنتاجي من عمر غير محدد إىل
عمــر محــدد عــى أســاس احتمالــي .يتــم قيــاس الربــح أو الخســارة الناتجــة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس عىل أســاس الفرق بين صافي متحصالت البيــع والقيمة الدفترية 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 الموجــودات .يف حالة وجود أي دليل ،أو عند طلب اختبار االنخفاض يف القيمة الســنوي أللصل ،تقوم
ناقصا تكاليف االســتبعاد وقيمة االســتخدام ،أيهما أعىل .يتم
المجموعــة بتقديــر قيمــة األصــل القابلــة اللســترداد .المبلــغ القابــل اللســترداد للموجــودات هو القيمة العادلة أللصل أو للوحدة المولدة للنقد ً
تحديــد القيمــة القابلــة اللســترداد ألصــل واحــد مــن الموجــودات  -مــا لم يكن األصل مولدا ً لتدفقات نقدية إىل داخل المجموع مســتقلة بشــكل كبير عن التدفقات النقديــة من موجودات أخرى أو مجموعات
أخــرى مــن الموجــودات .عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة ألصــل أو لوحــدة محققــة للنقد القيمة القابلة اللســترداد فإن األصل يعتبر منخفــض يف القيمة ويتم خفضه إىل قيمته القابلة اللســترداد .عند تقييم
القيمــة قيــد االســتعمال ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إىل قيمتها الحالية باســتخدام معدل الخصم بما يعكس التقديرات الســوقية الحالية للقيمة الزمنيــة للنقود .وعند تحديد
القيمــة العادلــة ناقصـا ً تكاليــف إتمــام البيــع ،يتــم مراعــاة أحدث المعامالت الســوقية .وفي حال عدم القدرة عىل تحديد مثل هذه المعامالت يتم اســتخدام نموذج التقييم المناســب.

يتــم إجــراء تقييــم يف تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل عىل أن خســائر انخفاض القيمة المســجلة ســابقا لم تعد موجــودة أو انخفضت قيمتها .وفي حال وجود مثل هــذا الدليل ،تقوم 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
القابلــة اللســترداد منــذ إدراج آخــر خســارة االنخفــاض يف القيمــة .ويكــون عكــس القيــد محدودا ً بحيــث ال تتجاوز القيمة الدفترية أللصل قيمته القابلة اللســترداد أو تتجاوز القيمة الدفتريــة 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
تكــون القيمــة الدفترية قد تعرضت للهبوط.

عقارات التطوير
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 للبيع .يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق ســعر البيــع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصـا ً التكاليف التقديرية
للتكملــة ومصروفات البيع.
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تقوم اإلدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطوير عىل أســاس ســنوي.

تعمــل دورة تشــغيل العقــارات التطويريــة عــى أســاس أن غالبيــة العقــارات التطويريــة مــن المتوقــع أن يتم تحققها بعد فترة  12شــهرًا من تاريخ التقرير .يف تاريخ كل تقرير ،تقــوم اإلدارة بتصنيف العقارات
التطويريــة كموجــودات متداولــة أو غيــر متداولة بنا ًء عىل التاريــخ المتوقع لتحققها.
األدوات المالية
اإلثبــات األولــي  -الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية

يجــب عــى المنشــأة إدراج أي أصــل مالــي أو التــزام مالــي يف قائمة المركز المالــي عندما وفقط عندما تصبح المنشــأة طرفا ً من أحكام تعاقدية أللداة.
الموجودات المالية
القياس األويل
عنــد القيــاس األولــي ،باســتثناء الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا ً تمويليـا ً جوهرياً ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالــي بقيمته العادلة .يف حالة وجود أصل مالي ليــس بالقيمة العادلة من
خــال الربــح أو الخســارة ،تتــم إضافــة تكاليــف المعاملــة العائدة بشــكل مباشــر إىل اقتنــاء األصل المالي إىل القيمة العادلة أللصل المالــي ذي الصلة .يتم إدراج تكاليف معاملة الموجــودات المالية المحملة
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 عنصــرا ً تمويليا ً جوهريا ً أو التي تســتحق يف أقل من  12شــهرا ً بســعر المعاملة وفقا ً للمعيار الدولــي للتقرير المالي رقم (.)15

التصنيــف والقياس االلحق
تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتها المالية ضمــن فئات القياس التالية:
أ) تلــك الموجــودات التــي يجــب قياســها الحقـا ً بالقيمــة العادلــة (إما من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة أو من خالل قائمة الربح أو الخســارة الموحدة)؛ و
ب) تلــك الموجــودات التي يجب قياســها بالتكلفة المطفأة.

يعتمــد التصنيــف عــى نمــوذج أعمــال المنشــأة يف إدارة الموجــودات الماليــة والشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقديــة .إن الموجــودات الماليــة للمجموعــة التي تقــاس 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.

الموجــودات المالية المقاســة 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 تحصيل التدفقــات النقدية التعاقدية؛ و
ب) أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة أللصــل المالــي يف تواريــخ محــددة إىل تدفقات نقديــة التي هي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة عــى المبلغ األصلي 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 الحقـا ً بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعــال ناقصا ً االنخفاض يف القيمة (إن وجدت) .يتم احتســاب التكلفة المطفأة من
خــال األخــذ يف االعتبــار أي خصــم أو عــاوة عــى االقتنــاء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبر جزءا ً أساســيا ً من طريقة معــدل الفائدة الفعال .يتم إدراج إطفاء معدل الفائــدة الفعّال ضمن إيرادات 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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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 االعرتاف
يتــم بشــكل رئيســي إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي (أو حســب مقتضــى الحــال جزء من أصــل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي اســتبعاده من قائمة المركز المالــي الموحدة للمجموعة)
عنــد انتهــاء 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 عــى انخفــاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعــة من الموجودات المالية .يظهر انخفــاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر
إذا كان إللدراج األولــي أللًصــل تأثيــر عــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن األصل المالي أو مجموعــة من الموجودات المالية والتي يمكن قياســها بصورة يُعتد بها.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9مــن المنشــأة اتبــاع نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعة فيما يتعلق باالنخفــاض يف قيمة الموجودات المالية .ليس بالضرورة حصول حــدث ائتماني من أجل إثبات
الخســائر االئتمانية .وبد ًال من ذلك ،تقوم المنشــأة باســتخدام نموذج الخســائر االئتمانية المتوقعة ،عاد ًة باحتســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما يف تاريخ التقرير المالي.

يجــب قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا إمــا بمبلغ يعادل (أ)  12شــهرا ً من الخســائر المتوقعة ،أو (ب) خســائر متوقعة للعمر الكلي .يف حال عدم زيــادة المخاطر االئتمانية أللداة
المالية بشــكل جوهري يف البداية ،يتم تكوين مخصص يعادل الخســارة المتوقعة لمدة  12شــهراً .وفي حاالت أخرى ،يجب عمل مخصص للخســائر االئتمانية للعمر الكلي .بالنســبة للذمم المدينة التجارية
التــي تتضمــن عنصــرا ً تمويليـا ً جوهريـاً ،يتــم اســتخدام طريقــة مبســطة بحيــث ال توجــد حاجة لعمل تقييم للزيادة يف المخاطــر االئتمانية يف كل تاريخ تقرير مالي .بد ًال من ذلك ،يمكن أن تختار المنشــأة
تكويــن مخصــص مقابــل الخســائر المتوقعــة بنــا ًء عــى الخســائر المتوقعة للعمر الكلي .اختارت المجموعة االســتفادة من خيار الخســائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي .بالنســبة للذمــم المدينة التجارية
التــي ال تتضمــن عنصــرا ً تمويليا ً جوهرياً ،يتوجب عىل المنشــأة اســتخدام الخســائر االئتمانيــة المتوقعة عىل للعمر الكلي.
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 القيمة الدفترية المخفضة باســتخدام معدل الفائدة المســتعمل يف خصم التدفقات النقدية المســتقبلية بغرض قياس خســارة االنخفاض يف القيمة .يتم شــطب القروض مع المخصص المرتبط
بالقــروض  -عندمــا ال يكــون هنــاك نظــرة واقعيــة اللســترداد المســتقبلي وتــم تحقــق جميــع 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.
مطلوبات مالية
القياس األويل
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األوىل كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة وكقروض وســلف وذمم دائنة  -حســب مقتضى الحال.

يتــم تســجيل جميــع المطلوبــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة ،وفــي حال القروض طويلة األجل والســلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشــرة العائدة إىل المعاملة .تتضمــن المطلوبات المالية
للمجموعــة ذمــم دائنة ومبالغ مســتحقة الدفع وقروض ألجل.

84

التصنيــف والقياس االلحق
يجــب عــى 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) عقود ضمان مالي.
د) التزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من ســعر العمولة يف الســوق.
ه)	الثمــن المحتمــل المثبــت مــن قبــل الجهــة المقتنيــة يف عمليــة تجميــع أعمــال والتي ينطبق عليهــا المعيار الدولي للتقرير المالي  .3يتم قيــاس هذا الثمن المحتمل الحقا ً بالقيمــة العادلة مع التغيرات
المدرجة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.

يتــم قيــاس جميــع المطلوبــات الماليــة للمجموعــة الحقـا ً بالتكلفــة المطفأة باســتخدام معدل الفائدة الفعلية ،إذا كان ذلك قابال ً للتطبيق .تدرج األرباح والخســائر يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل
اآلخــر الموحــدة عنــد إلغــاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملية إطفــاء معدل الفائدة الفعال.

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ يف االعتبــار أي خصــم أو عــاوة عىل االقتناء والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً أساســيا ً من طريقة معدل الفائدة الفعــال .يدرج إطفاء معدل الفائدة
الفعلية كتكاليف تمويل يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
إعادة التصنيف
ال يمكــن للمجموعــة إعــادة تصنيف أي مطلوبات مالية.

إلغاء اإلثبات
يتــم إلغــاء إثبــات المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم ســداد االلتزامــات التعاقديــة أو إلغائها أو انقضاء مدتها .وعند اســتبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حســب شــروط مختلفة تماما ً أو عند
تعديــل شــروط التــزام حالــي بشــكل جوهــري ،فــإن مثــل هــذا االســتبدال أو التعديل يتــم التعامل معه كإلغاء قيد الللتزام المالي األصلي مــع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم إثبات الفرق مــا بين القيم الدفترية
ذات الصلة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
مقاصة األدوات المالية
يتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتســجل بالصافــي يف قائمــة المركــز المالــي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما ً لتســوية المبالغ المدرجة وتوفر النية لدى المجموعة 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 لدى البنوك واســتثمارات أخرى 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 بنوك
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة اســتحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشــهر وأقل من ســنة واحدة من تاريخ اإليداع.
مخصصات
تُــدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام (قانونــي أو ضمني) ناشــئ عن حدث ســابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من المجموعة ســداد هذا االلتزام من خــال 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  -بموجــب عقد تأمين ،فيتم إدراج
الســداد كأصل مســتقل ولكن فقط عندما يكون الســداد مؤكدا ً فعلياً .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي ســداد.
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.4
مخصصات تابع
إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهريـاً ،يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الذي يعكس تقييمات الســوق الحالية للقيمــة الزمنية للمال والمخاطر
المتعلقــة بالمطلوبــات .عنــد اســتخدام الخصــم يتــم تســجيل الزيــادة يف المخصــص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة.
يتــم مراجعــة المخصصــات يف تاريــخ كل تقريــر مالــي وتُعــدل لتعكــس أفضل تقدير حالي .إذا لم يعد محتمال ً تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لســداد االلتزام ،فانه يتم عكس المخصص.
منافع الموظفني
منافــع موظفني قصرية األجل
يتــم احتســاب منافــع الموظفيــن القصيــرة األجــل عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة .يتم إثبات االلتــزام للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لــدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع هــذا المبلغ نتيجة خدمة
ســابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشــكل موثوق.
خطــط المنافع المحددة
يتم احتســاب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة بواســطة تقدير مبلغ المنافع المســتقبلية التي اكتســبها الموظف يف الفترات الحالية والســابقة وخصم ذلك المبلغ .يتم احتســاب
التزامــات المنافــع المحــددة ســنويا ً من قبل خبير إكتواري مؤهل باســتخدام طريقة وحــدة االئتمان المخططة.
يتــم إثبــات إعــادة قيــاس صافــي مطلوبــات المنافــع المحــددة ،الــذي يتكــون من األرباح والخســائر اإلكتوارية يف قائمة الدخل الشــامل اآلخر مباشــرة .يتم احتســاب صافي الفائدة من خــال تطبيق معدل
الخصــم عــى صافــي مطلوبــات أو موجــودات المنافــع المحــددة .يتــم إثبــات صافــي مصروف الفائــدة والمصروفات األخرى المتعلقــة بخطة المنافع المحددة يف قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل
اآلخر الموحدة.

عندمــا تتغيــر منافــع خطــة مــا أو يتــم تقليــص الخطــة ،يتــم إثبــات التغيير 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.

التقارير القطاعية
قطــاع األعمــال هــو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشــآت:
 )1يشــارك يف أنشــطة األعمــال التــي مــن الممكــن أن تحقــق لــه إيرادات ويتحمل بســببها مصروفات بما يف ذلك اإليــرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مــع العناصر األخرى للمجموعة؛
 )2يتم تحليل نتائج عملياته بشــكل مســتمر من قبل الرئيس المســئول عن صنع القرار التشــغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء؛ و
 )3التي تتوفر لها المعلومات المالية بشــكل مســتقل.
لمزيــد مــن التفاصيــل عن قطاعــات األعمال ،يرجى الرجوع إىل اإليضاح .29

يقــوم القطــاع الجغرافــي بتقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة معينــة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاعات التشــغيل يف بيئات اقتصادية أخرى .وحيــث أن المجموعة تزاول أعمالها يف
المملكــة العربيــة الســعودية فقــط فلــم يتم عرض قطاعات جغرافية يف هــذه القوائم المالية الموحدة.
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 .5المعايــر الصــادرة ولكن لم تصبح ســارية المفعول بعد
يســري عــدد مــن المعاييــر الجديــدة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف  1ينايــر 2019م مــع الســماح بالتطبيق المبكر ،إال أن المجموعة لم تقــم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديــدة أو المعدلة يف إعداد هذه القوائم
المالية الموحدة.

مــن بيــن تلــك المعاييــر التــي لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد ،من المتوقع أن يكــون المعيار الدولي للتقرير المالي  16تأثيرًا عــى القوائم المالية الموحدة للمجموعة يف فتــرة التطبيق المبدئي.

أ) المعيــار الــدويل للتقرير المايل  - 16عقود اإليجار
صــدر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16يف  1ينايــر 2016م ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولي “ - 17عقود اإليجار” ،وتفســير لجنة تفســيرات المعايير الدولية للتقرير المالــي للمعيار “ 4تحديد ما إذا كان
ترتيب ما ينطوي عىل عقد إيجار” ،وتفســير لجنة التفســيرات القياســية للمعيار “ 15عقود اإليجار التشــغيلي  -الحوافز” ،وتفســير لجنة التفســيرات القياســية “ 27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشــكل
القانونــي لعقــد اإليجــار” .يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويطلب من المســتأجرين المحاســبة عىل جميــع عقود اإليجار بموجب نموذج
مركــز مالــي واحــد مماثــل لنمــوذج المحاســبة عــى عقــود اإليجــار التمويلي بموجب معيار المحاســبة الدولي  .17يتضمن المعيار إعفاءين إلثبات المســتأجرين  -عقود إيجار “الموجــودات منخفضة القيمة”
وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (أي عقــود اإليجــار لمــدة  12شــهرًا أو أقــل) .يف تاريخ بدء عقد اإليجار ،ســيقوم المســتأجر بإثبات التزام لدفع دفعات اإليجار (أي ،مطلوبــات اإليجار) واألصل الذي يمثل الحق
يف اســتخدام األصل األساســي خالل مدة عقد اإليجار (أي أصل حق االســتخدام) .ســيتعين عىل المســتأجرين أن يقوموا بشــكل منفصل بإثبات مصروفات الفوائد عىل مطلوبات عقد اإليجار ومصروفات
االســتهالك عىل أصول حق االستخدام.
كمــا ســيتعين عــى المســتأجرين ً
أيضــا إعــادة تقييــم مطلوبــات عقــد اإليجــار عند وقوع أحداث معينة (عىل ســبيل المثال ،تغيير يف مدة عقد اإليجــار ،تغيير يف مدفوعات اإليجار المســتقبلية الناتجة عن تغيير
يف مؤشــر أو ســعر يســتخدم لتحديد تلك المدفوعات) .ســيقوم المســتأجر بشــكل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار كتعديل ألصول حق االســتخدام.

لم تتغير طريقة محاســبة المؤج ِّرين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16بشــكل جوهري عن طريقة المحاســبة الحالية بموجب معيار المحاســبة الدولي  .17سيســتمر المؤج ِّرون يف تصنيف جميع
عقــود اإليجــار باســتخدام نفــس مبــدأ التصنيــف كمــا هو الحال يف معيار المحاســبة الدولي  17والتمييــز بين نوعين من عقود اإليجار :عقود اإليجار التشــغيلي والتمويلي.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،16والــذي يعتبــر ســاري المفعــول للفتــرات الســنوية اعتبارًا مــن أو بعد  1يناير 2019م ،من المســتأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شــمو ًال من معيار
المحاســبة الدولي .17

التحــول إىل المعيــار الدويل للتقرير المايل 16
تخطــط المجموعــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16مبدئيـا ً يف  1ينايــر 2019م باســتخدام منهج األثر الرجعي المعدل .لذلك ،ســيتم إثبــات التأثير التراكمي العتماد المعيــار الدولي للتقرير المالي 16
كتســوية عــى الرصيــد االفتتاحــي أللربــاح المبقاة كما يف  1يناير 2019م ،بدون إعادة عــرض معلومات المقارنة.
تقــوم المجموعــة حاليـا ً بتقييــم تأثيــر تطبيــق المعيار الدولي للتقرير المالي  16عــى قوائمها المالية الموحدة.

ب) التحســينات الســنوية للمعايري الدولية للتقرير المايل (دورة 2015م – 2017م)
• المعيار الدولي للتقرير المالي “ 3تجميع األعمال”  -تقوم الشــركة بإعادة تقييم حصتها المحتفظ بها ســابقً يف عملية مشــتركة عندما تحقق الشــركة الســيطرة عىل األعمال.
• المعيار الدولي للتقرير المالي “ 11الترتيبات المشــتركة”  -ال تقوم الشــركة بإعادة تقييم الفائدة المحتفظ بها ســاب ًقا يف عملية مشــتركة عندما تحقق الشــركة الســيطرة عىل األعمال.
• معيار المحاســبة الدولي “ 12ضرائب الدخل  -تقوم الشــركة باحتســاب تبعات ضريبة الدخل لمدفوعات توزيعات األرباح بالطريقة نفســها.
•	معيــار المحاســبة الدولــي “ 23تكاليــف االقتــراض”  -تعامــل الشــركة كجــزء مــن القــروض العامة أي قروض تم الحصــول عليها أصال ً لتطوير أصل ما عندما يكون األصل جاهز ًا اللســتخدام يف الغرض الذي
تــم إعداد األصل من أجله.
مــن غيــر المتوقــع أن يكــون للتحســينات الســنوية عــى المعايير الدولية للتقريــر المالي تأثيرًا جوهر يًا عىل القوائم الماليــة الموحدة للمجموعة.
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.5
ج) تعديالت أخرى
المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة الــواردة أدنــاه لــم تطبــق بعد ،ومن غيــر المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً جوهريا عىل القوائم المالية للشــركة.
• تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقرير المالي  -عدم التأكد حول معالجــة التعامالت الضريبية.
• خصائــص المدفوعــات مقدمـا ً مع التعويض الســالب (تعديالت عىل المعيــار الدولي للتقرير المالي )9
• الحصص طويلة األجل يف الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة (تعديالت عىل معيار المحاســبة الدولي )28
• تعديالت الخطة أو التقليص أو التســوية (تعديالت عىل معيار المحاســبة الدولي .)19
• التعديــات عــى مراجــع إطار المفاهيم يف المعاييــر الدولية للتقرير المالي.
• المعيــار الدولــي للتقريــر المالي “ - 17عقود التأمين”
• المعيــار الدولــي للتقريــر المالي  - 3تعريف األعمال
• معيار المحاســبة الدولي  1ومعيار المحاســبة الدولي  - 8التعديالت فيما يتعلق بتعريف األهمية النســبية.
 .6اإليرادات وتكلفة اإليرادات
إيرادات
بيع عقارات
أخرى
تكلفة اإليرادات
تكلفــة العقارات (إيضاح )15
أخرى

 .7مرصوفات بيع وتسويق
تكاليف موظفين
مصروفات تســجيل وطرح عالمات تجارية
عالقات عامة
دعاية وإعالن
أخرى
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 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

757,412
250,822
1,008,234

1,215,665
222,311
1,437,976

()270,324
()399,503
()669,827

()284,818
()337,115
()621,933

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

25,432
28,652
7,149
6,928
13,581
81,742

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

24,853
17,924
3,036
4,698
6,540
57,051

 .8مرصوفات عمومية وإدارية
تكاليف موظفين
أتعاب مهنية
مصروفــات اتصاالت ومكاتب
المرافــق وخدمات إدارة المدينة
إيجار
إصالحات وصيانة
أخرى

 .9الدخل اآلخر
تعويــض مصروفــات (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
إطفــاء فائــدة غير مكتســبة (انظر إيضاح (ب) أدناه)
عكــس قيد مبالغ مســتحقة الدفــع انتفى الغرض منها
أرباح من اســتبعاد عقارات اســتثمارية (انظر إيضاح (ج) أدناه)
أخرى

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

173,606
34,837
20,032
12,618
6,187
4,677
11,627
263,584

51,040
30,807
24,342
84,114
19,606
209,909

162,855
36,853
15,666
5,425
6,081
3,012
13,777
243,669

54,469
35,376
7,926
–
5,087
102,858

أ)	أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة (“االتفاقيــة”) مــع طرفيــن خارجييــن لتطويــر وتمويل وتشــغيل معهد أكاديمي تعليمي يف مدينة الملك عبد الله االقتصادية .وفقا ً لشــروط االتفاقية ،فإن صافي خســارة
التشــغيل للــدورة الحياتيــة للمعهــد يجــب تمويلهــا مــن قبــل أحــد طرفي االتفاقية وبحدود مبلغ  58.5مليون دوالر أمريكي .ونتيجة لذلك ،تم ســداد صافي الخســارة التشــغيلية للمعهد المذكور والبالغة 51
مليون ريال ســعودي (2017م 54.46 :مليون ريال ســعودي) متكبدة خالل الســنة والمحاســبة عىل الخســارة كإيرادات أخرى وفقا ً لذلك.
ب) بلغ عكس قيد دخل الفائدة عىل عنصر التمويل الجوهري مبلغ  30.8مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 35.3 :مليون ريال ســعودي).
ج) خالل الســنة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات اســتثمارية بربح بلغ  84مليون ريال ســعودي.
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( .10خســارة)  /ربحية السهم
يتم احتســاب ربحية الســهم األساســية بقســمة الربح للســنة العائدة إىل حملة األســهم يف الشــركة األم عىل المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الســنة.

يتم احتســاب الربحية المخفضة للســهم بقســمة الربح العائد إىل حملة األســهم 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 السنة.
يتم احتســاب (خســارة)  /ربحية الســهم كما يلي:

(الخســارة)  /الربح لحملة األســهم العادية يف الشــركة األم
المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية (باآلالف)
(خســارة)  /ربحية الســهم (ريال ســعودي) – األساسية والمخفضة

 .11الممتلكات والمعدات
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتســاب االســتهالك:
مباني
معــدات وماكينات ثقيلة
معدات مكتبية
موجــودات بنية تحتية
تحســينات عىل مباني مستأجرة
أثاث وتركيبات
سيارات
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 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

()135,085
850,000
()0.16

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

240,921
850,000
0.28

األعمار اإلنتاجية

 50 - 20ســنة
 10 - 5ســنوات
 3سنوات
 30 - 10ســنة
 10 - 2ســنوات
 4سنوات
 4سنوات

2018
التكلفة:
يف بداية السنة
إضافات
تحويالت
المحول من عقارات اســتثمارية (إيضاح )12
االنخفــاض يف القيمــة (إيضاح (ه) أدناه)
يف نهاية السنة
استهالك:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
يف نهاية السنة
صافــي القيمة الدفترية
يف  31ديســمرب 2018م
2017
التكلفة:
يف بداية السنة
إضافات
تحويالت
المحول من عقارات اســتثمارية (إيضاح )12
االنخفــاض يف القيمــة (إيضاح (ه) أدناه)
يف نهاية السنة
استهالك:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
يف نهاية السنة
صافــي القيمة الدفترية
يف  31ديســمرب 2017م

تحسينات
أعمال رأسمالية
موجودات بنية
معدات وماكينات
عىل مباني
اإلجمالي
سيارات
معدات مكتبية
أثاث وتركيبات
مباني
أراضي مملوكة
تحت التنفيذ
تحتية
ثقيلة
مستأجرة
ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

135,283
–
–
–
–
135,283

129,169
966,227
17,554
481
–
170,858
–
–
–
–
146,723 1,137,566

5,837,075 2,061,850 2,330,549
656,144
618,121
1,329
– )929,778( 698,680
17,051
17,051
–
()7,909
()7,909
–
6,502,361 1,759,335 3,030,558

50,260
5,112
7,831
–
–
63,203

93,869
4,022
37,451
–
–
135,342

59,585
9,338
10,509
–
–
79,432

10,283
187
4,449
–
–
14,919

–
–
–

203,026
39,692
242,718

38,899
17,958
56,857

25,520
7,952
33,472

60,785
30,692
91,477

41,112
17,706
58,818

6,690
3,549
10,239

369,610
121,419
491,029

135,283

894,848

89,866

29,731

43,865

20,614

4,680

5,517,751 1,759,335 2,539,529

133,105
–
–
2,178
–
135,283

817,990
1,711
146,526
–
–
966,227

113,586
15,583
–
–
–
129,169

39,118
11,142
–
–
–
50,260

86,858
7,011
–
–
–
93,869

51,145
8,440
–
–
–
59,585

9,337
946
–
–
–
10,283

5,231,460 1,890,359 2,089,962
652,010
605,141
2,036
–
()385,077
238,551
2,178
–
–
()48,573
()48,573
–
5,837,075 2,061,850 2,330,549

–
–
–

745,642
238,968
984,610

–
–
–

164,297
38,729
203,026

29,299
9,600
38,899

19,618
5,902
25,520

45,090
15,695
60,785

34,613
6,499
41,112

4,877
1,813
6,690

270,628
98,982
369,610

–
–
–

568,422
177,220
745,642

135,283

763,201

90,270

24,740

33,084

18,473

3,593

1,960,939

2,061,850

5,091,433
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

يف  31ديســمبر 2018م

 .11الممتلــكات والمعدات تابع
أ) تم توزيع االســتهالك المحمل للســنة كما يلي:

تكلفة اإليرادات
أخرى

ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

52,454
186,514
238,968

24,852
152,368
177,220

تمثل األعمال الرأســمالية تحت التنفيذ بشــكل أساســي تكاليف إنشــاء تتعلق بالبنية التحتية ومشــاريع أخرى يف مدينة الملك عبد الله االقتصادية.
تتضمن األعمال الرأســمالية تحت التنفيذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ  198مليون ريال ســعودي (2017م 122 :مليون ريال ســعودي).
تبلغ قيمة األراضي المملوكة  135مليون ريال ســعودي (2017م 135 :مليون ريال ســعودي) ،تتعلق بشــكل رئيســي بموجودات البنية التحتية.
خالل الســنة ســجلت المجموعة خســارة انخفاض يف القيمة بمبلغ  7.9مليون ريال ســعودي (2017م 48 :مليون ريال ســعودي) مقابل مشــاريع لم يتم يعد لها أي نشــاط.
ممتلــكات ومعــدات بلــغ مجمــوع قيمتهــا الدفتريــة  185.5مليون ريال ســعودي (2017م 140 :مليون ريال ســعودي) تم اســتهالكها بالكامل ولكن ال تزال تعمل.
كما يف  31ديســمبر 2018م ،تم تســجيل مبلغ  108.8مليون ريال ســعودي (2017م 119.8 :مليون ريال ســعودي) كتكلفة اقتراض إلنشــاء ممتلكات ومعدات.

 .12العقارات االستثمارية
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الحتســاب االســتهالك:
مباني
تحســينات عىل مباني مستأجرة
موجــودات بنية تحتية
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 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

األعمار اإلنتاجية

 30 - 20ســنة
سنتان
 30 - 10ســنة

2018
التكلفة:
يف بداية السنة
إضافات
تحويالت
استبعادات
المحــول إىل عقــارات تطوير (إيضاح )15
محــول إىل ممتلــكات ومعدات (إيضاح )11
يف نهاية السنة
استهالك:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات
يف نهاية السنة
صافــي القيمة الدفترية
يف  31ديســمرب 2018م
2017
التكلفة:
يف بداية السنة
إضافات
تحويالت
المحــول إىل عقــارات تطوير (إيضاح )15
محــول إىل ممتلــكات ومعدات (إيضاح )11
يف نهاية السنة
استهالك:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
يف نهاية السنة
صافــي القيمة الدفترية
يف  31ديســمرب 2017م

األرض
ألف ريال سعودي

مباني
ألف ريال سعودي

تحسينات عىل
مباني مستأجرة
ألف ريال سعودي

موجودات بنية
تحتية
ألف ريال سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

2,857,646
–
–
()2,861
()29,577
–
2,825,208

1,032,797
–
–
()7,668
–
–
1,025,129

945
–
–
–
–
–
945

435,530
–
2,753
()2,753
–
–
435,530

926,285
159,434
()2,753
–
–
()17,051
1,065,915

5,253,203
159,434
–
()13,282
()29,577
()17,051
5,352,727

–
–
–
–

101,249
36,776
()1,208
136,817

945
–
–
945

65,570
17,247
–
82,817

–
–
–
–

167,764
54,023
()1,208
220,579

2,825,208

888,312

–

352,713

1,065,915

5,132,148

2,862,092
–
–
()2,268
()2,178
2,857,646

822,335
–
210,462
–
–
1,032,797

945
–
–
–
–
945

435,530
–
–
–
–
435,530

1,048,719
88,028
()210,462
–
–
926,285

5,169,621
88,028
–
()2,268
()2,178
5,253,203

–
–
–

66,067
35,182
101,249

945
–
945

45,388
20,182
65,570

–
–
–

112,400
55,364
167,764

2,857,646

931,548

–

369,960

926,285

5,085,439
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 .12العقارات االســتثمارية تابع
أ) تــم تخصيــص أراضــي فضــاء مســاحتها  168مليــون متــرا ً مربعـا ً تقريبا ً لعملية التطوير الرئيســية لمدينة الملك عبد الله االقتصادية .تشــمل هذه األراضي أرضا ً مســاحتها  37مليــون مترا ً مربعا ً تقريبا ً
قدمها أحد المســاهمين كجزء من مســاهمته يف رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق عليه مقداره  1.700مليون ريال ســعودي مقابل أســهم بنفس القيمة يف الشــركة (اإليضاح  .)20إن التوزيع المحدد
أللرض الفضــاء التــي ســيتم اســتخدامها لمختلــف المشــاريع والتــي قــد تكــون للبيــع أو إلليجار لــم يكتمل بعد .لذا فقد تم تصنيــف األرض الفضاء والتكاليف المتعلقة بها بمبلغ  2.825مليون ريال ســعودي
(2017م 2,858 :مليون ريال ســعودي) كعقار اســتثماري .لم يحتســب اســتهالك حيث أن العقار االســتثماري يتكون من أراضي مملوكة فقط .تشــمل األراضي الفضاء  24.7مليون مترا ً مربعا ً مرهونا ً
لصالــح وزارة الماليــة مقابــل قــرض طويــل األجــل بمبلــغ  5.000مليــون ريــال ســعودي (اإليضاح ( 23أ)) .إن القروض التي تم الحصول عليها مــن البنوك التجارية مضمونة مقابل أراضــي فضاء تابعة لمدينة
الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة .ومــع ذلــك ،فــإن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بضمان تلك القروض اإلضافية قيــد التنفيذ (اإليضاح ( 23ب)) .وقد تم تخصيص أرض فضاء مســاحتها  13.34مليون مترا ً مربعا ً
لتأجيرهــا لعمالء صناعيين.

ب) تم التوصل إىل القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية للمجموعة كما يف  31ديســمبر 2018م عىل أســاس عملية التقييم التي قامت بها شــركة فاليوســتارت (خبير التثمين العقاري) ،وهو م َقيِّم
مســتقل غير مرتبط بالمجموعة .شــركة فاليوســتارت هي شــركة معتمدة من الهيئة الســعودية للمقيِّمين المعتمدين (“تقييم”) وهي معتمدة ّ
أيضا من المعهد الملكي للمقيِّمين المعتمدين .تمتلك شــركة
فاليوســتارت المؤهــات 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 بنا ًء 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،
يتــم تقييــم إيجــارات الســوق لجميــع الوحــدات العقاريــة المتاحــة للتأجيــر بالرجوع إىل اإليجــارات المحققة من الوحدات المتاحة للتأجيــر وغيرها من العقارات ذات المزايا المشــابهة يف المناطق التي تحيط
بهــا .ويتــم اعتمــاد معــدل الرســملة بالرجــوع إىل معــدالت العائــد التــي يرصدها المقيِّمون للعقــارات المماثلة يف المنطقة ويتم تعديلهــا بنا ًء عىل خبرة المقيِّمون بالعوامل المحــددة للعقارات ذات الصلة .وعند
تقديــر القيمــة العادلــة للعقارات ،فإن االســتعمال األعىل واألفضل للعقارات يعتبر االســتعمال الحالي.
تســتخدم المجموعة التسلســل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للعقارات االســتثمارية بواســطة طرق التقييم:
2018
2017

المستوى 1
ألف ريال سعودي

–
–

المستوى 2
ألف ريال سعودي

47,738,807
53,972,099

المستوى 3
ألف ريال سعودي

–
–

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

47,738,807
53,972,099

إن أي حركــة هامــة يف االفتراضــات المســتخدمة يف التقييــم العــادل للعقــارات االســتثمارية ،مثــل معــدل الخصــم والعائــد ونمــو اإليجار وما إىل ذلك ،ســوف ينتــج عنه قيمة عادلة أقل  /أعىل بشــكل كبير
لهذه الموجودات.

ج) فيمــا يلــي تحليــل العقارات االســتثمارية المحتفظ بها ألغراض متنوعة:
إيرادات إيجارية
اســتخدام مســتقبلي غير محدد يف الوقت الحالي

د) كما يف  31ديســمبر 2018م ،تم تســجيل مبلغ  37.83مليون ريال ســعودي (2017م 26.3 :مليون ريال ســعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات اســتثمارية.
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2018
ألف ريال سعودي

2,306,940
2,825,208
5,132,148

2017
ألف ريال سعودي

2,227,793
2,857,646
5,085,439

 .13الموجودات غري الملموســة
فيمــا يلــي بيان للحركة يف الموجودات غير الملموســة:
التكلفة:
يف بداية السنة
إضافات
يف نهاية السنة
إطفاء:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
يف نهاية السنة
صــايف القيمة الدفرتية

 .14االســتثمارات يف رشكات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

اســتثمار يف شــركة تطوير الموانئ (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
اســتثمار يف شــركة بيوتات بروجريســيف اللســتثمار العقاري والتنمية (“بيوتات”) (انظر اإليضاح (ب) أدناه)

أ) رشكة تطوير الموائن
فيما يلي الحركة يف اســتثمار يف شــركة الموانئ للســنة:
الرصيد يف بداية الســنة
حصــة من نتائج الســنة ،صافي للزكاة المحملة
حصة من الدخل الشــامل اآلخر
الرصيد يف نهاية الســنة

نســبة الملكية الفعلية ()٪
 31ديسمرب 2018

٪50
٪20

 31ديسمبر 2017

٪50
٪20

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

83,246
15,861
99,107

74,429
8,817
83,246

()68,048
()12,443
()80,491
18,616

()54,979
()13,069
()68,048
15,198

الرصيد كما يف
 31ديسمبر 2017
 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

2,376,775
45,790
2,422,565

2018
ألف ريال سعودي

2,342,901
26,130
7,744
2,376,775

2,342,901
45,790
2,388,691

2017
ألف ريال سعودي

2,339,496
31,462
()28,057
2,342,901
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أ) رشكــة تطوير الموائن تابع
فيمــا يلــي المعلومات الكمية لشــركة تطوير الموانئ:

الموجــودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبــات غير متداولة
مطلوبات متداولة
حقوق الملكية
حصــة المجموعــة يف حقــوق الملكية 2017( ٪50م)٪50 :
اســتبعاد الحصــة يف الربــح من بيع أرض ودخل عمولة
تعديــات متعلقة باالقتنــاء التدريجي وحصة الزكاة
القيمة الدفرتية الســتثمار المجموعة

إيرادات
صايف ربح السنة
الدخل ( /الخســارة) الشــاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل ربح أو خســارة يف الســنوات االلحقة:
إجمالي الدخل الشــامل للسنة
حصــة المجموعــة يف ربح الســنة ،صايف الزكاة المحملة
حصة المجموعة يف الربح ( /اخلســارة) الشــاملة األخرى للســنة

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

7,900,555
457,100
()2,439,445
()585,494
5,332,716
2,666,358
()287,714
()1,869
2,376,775

317,844
55,110
15,490
70,600
26,130
7,744

7,846,806
295,524
()2,375,419
()491,286
5,275,625
2,637,812
()287,714
()7,197
2,342,901

311,118
66,261
()56,114
10,147
31,462
()28,057

بتاريخ  14جمادى األوىل 1431هـ (الموافق  29أبريل 2010م) تم تأســيس شــركة تطوير الموانئ  -شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة  -يف المملكة العربية الســعودية والتي تعمل عىل تطوير وتشــغيل
وصيانــة مينــاء الملــك عبــد اللــه يف مدينــة الملــك عبــد الله االقتصادية (الميناء) .وخالل الســنة 2011م ،قام المســاهمون يف شــركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية وتم مــن خاللها االتفاق عىل هيكل رأس
المال وآلية التمويل لشــركة تطوير الموانئ .وبموجب شــروط االتفاقية ،فإن الحصة يف رأســمال شــركة تطوير الموانئ هي  .٪34يف 2012م ،قامت الشــركة األم بالمســاهمة يف جزء من تمويل حقوق
الملكية بموجب االتفاقية واســتثمرت مبلغ  145مليون ريال ســعودي عىل شــكل أرض وبنية تحتية وتكاليف تطوير أخرى.

بتاريخ  8أكتوبر 2013م ،قرر المســاهمون يف شــركة تطوير الموانئ زيادة المســاهمة يف رأســمال الشــركة األم ليصبح  .٪74كما قام المســاهمون بتعديل االتفاقية يف  16أبريل 2014م وخفض مســاهمة
رأســمال الشــركة األم يف شــركة تطوير الموانئ لتصبح  .٪51بتاريخ  17يوليو 2014م ،قام المســاهمون يف شــركة تطوير الموانئ بتعديل االتفاقية وخفض مســاهمة الشــركة األم يف رأس المال إىل .٪50
وبنا ًء عىل شــروط االتفاقية المعدلة ،فإن المســاهمين يف شــركة تطوير الموانئ لديهم ســيطرة مشــتركة عىل شــركة تطوير الموانئ وبنا ًء عليه قامت إدارة الشــركة بتصنيف االســتثمار “كاســتثمار يف شــركة
مســتثمر فيها مُحاســب عنها بطريقة حقوق الملكية”.
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قدمت الشــركة ضمان شــركة مع ســندات ألمر إىل بنك تجاري بحدود بمبلغ  1,350مليون 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.

قدمت الشــركة ضمان شــركة إىل بنك تجاري للســماح لشــركة تطوير الموانئ يف الحصول عىل تســهيالت مرابحة ســلعية متوافقة مع الشــريعة .خالل الســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2017م ،حصلت شــركة
تطوير الموانئ عىل تســهيالت مرابحة بمبلغ  150مليون ريال ســعودي من بنك تجاري لتمويل متطلبات رأســمالها العامل .وبهذا الصدد قدمت الشــركة ســندات ألمر بمبلغ  75مليون ريال ســعودي زائدا ً
أرباح مرابحة مســتحقة الدفع من قبل شــركة تطوير الموانئ .تم تعزيز التســهيل المذكور بمبلغ  180مليون ريال ســعودي خالل ســنة 2018م.

خالل الســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2017م ،دخلت شــركة تطوير الموانئ يف عقد مقايضة أســعار فائدة (“عقود المقايضة”) ،مع البنوك التجارية المحلية ،للتحوط من التقلبات الســلبية المســتقبلية يف
أســعار الفائدة 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 الحقـا ً بالقيمة العادلة.

حــددت شــركة تطويــر الموانــئ عقــود المقايضــة يف بدايتهــا كتحــوط للتدفقــات النقدية .تهدف عقود المقايضة إىل تعديل التدفقات النقدية ألســعار الفائدة عىل قرض طويل األجل من ســعر متغير إىل ســعر
ثابــت خــال الفتــرة الكاملــة التفاقيــات القــرض .تحتســب تحوطــات التدفقــات النقدية التي تفي بالمعايير الصارمة لمحاســبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخســارة مــن الجزء الفعال ألداة التحوط إىل
الدخل الشــامل بينما يتم االعتراف باي جزء غير فعال فورا ً يف قائمة الربح أو الخســارة لموحدة.

كما يف  31ديســمبر 2018م كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالســالب بمبلغ  40.62مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 56.11 :مليون ريال ســعودي) اســتنادا ً إىل التقييم المحدد بواســطة
نمــوذج وتأكيــده مــن قبــل البنــوك التــي تتعامــل معهــا شــركة تطويــر الموانئ .تم تضمين هــذه القيمة العادلة ضمن المطلوبات غيــر المتداولة يف قائمة المركز المالي لشــركة تطوير الموانئ مع المدين
المقابل لقائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر .ســجلت المجموعة مبلغ  7.7مليون ريال ســعودي (2017م 28.06 :ريال ســعودي) ضمن الخســارة الشــاملة األخرى يف قائمة الربح أو الخســارة
والدخــل الشــامل اآلخر الموحــدة بصفته جزء من حصتها.

المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقا ً يف الدخــل الشــامل اآلخــر تــم تحويلهــا إىل قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة عندما تؤثر المعاملة لعناصر التحوط عىل الربح أو الخســارة مثل عنــد االعتراف باإليرادات المالية أو
المصروفــات المالية المتحوط لها.
ب) رشكــة بيوتــات المتطورة اللســتثمار والتطوير العقاري (“بيوتات”)
خالل ســنة 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
مدينــة الملــك عبد الله االقتصادية.

تمتلك الشــركة أســهما ً بنســبة  ٪20من رأس مال شــركة بيوتات .وطبقا ً التفاقية المســاهمين ،فقد قامت الشــركة باســتثمار إضافي بمبلغ  54مليون ريال ســعودي لتطوير المشــروع .عالو ًة عىل ذلك ،خالل
ســنة 2016م باعت الشــركة قطعة أرض إىل بيوتات بمبلغ  54مليون ريال ســعودي .وبما أن شــركة بيوتات لم تبدأ عملياتها بعد فإن الحصة يف نتائج شــركة بيوتات للســنة تعتبر غير جوهرية للمجموعة.
فيما يلي الحركة يف شــركة بيوتات خالل الســنة:
استثمار أولي
استثمار إضافي
اســتبعاد الحصة يف الربح من بيع أرض

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

200
53,755
()8,165
45,790

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

200
53,755
()8,165
45,790
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 .15عقارات التطوير
تكاليــف متكبدة حتى تاريخه
إضافات
المحول من عقارات اســتثمارية (إيضاح )12
المحــول إىل تكلفــة اإليرادات (إيضاح )6
مخصــص عقارات التطوير
الجــزء المتداول من عقارات التطوير
الجــزء غيــر المتداول من عقارات التطوير

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

1,769,398
486,885
29,577
2,285,860
()270,324
()1,329
2,014,207
()411,098
1,603,109

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

1,493,476
561,998
2,268
2,057,742
()284,818
()3,526
1,769,398
()270,324
1,499,074

تتضمــن عقــارات التطويــر ً
أيضــا قطعة أرض بمبلغ  176.8مليون (2017م 168.9 :مليون ريال ســعودي).

كما يف  31ديســمبر 2018م ،تم تســجيل مبلغ  128مليون ريال ســعودي (2017م 103 :مليون ريال ســعودي) كتكلفة اقتراض لبناء عقارات تطوير.
 .16الذمم المدينــة والموجودات المتداولة األخرى
مجموع الذمــم المدينة التجارية
ناقصــا :مخصــص ديون مشــكوك يف تحصيلها (انظر اإليضاحات أدناه)
ً
مدفوعات مقد ًما
سلف لموردين
ضريبــة قيمة مضافة مســتحقة القبض
مســاهمة مستحقة القبض
عمولــة مســتحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل
مبالغ مســتحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )27
أخرى

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

647,204
()86,411
560,793
41,772
32,232
31,394
18,427
508
15,053
61,359
761,538

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

659,569
()49,696
609,873
33,695
21,022
–
2,215
700
9,900
55,669
733,074

أ) كمــا يف  31ديســمبر 2018م ،الذمــم المدينــة بقيمــة اســمية  86.4مليــون ريــال ســعودي (2017م 49.6 :ريال ســعودي) تم تخفيض قيمتهــا .تتضمن الذمم المدينة التي لم تنخفــض قيمتها مبلغ 403
مليــون ريــال ســعودي (2017م 336 :مليــون ريــال ســعودي) والتــي تجــاوزت موعــد اســتحقاقها أكثر مــن دورة التحصيل العادية لكن لم تنخفض قيمتها .بنا ًء عىل الخبرة الســابقة ،مــن المتوقع أن يتم تحصيل
جميــع الذمــم المدينــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا بالكامــل .يتــم إثبات الذمم المدينــة فيما يتعلق ببيع العقارات عن طريق ســندات ألمر وضمانات بنكية ،وبالتالي ال يحــدث انخفاض يف قيمتها.
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ب) فيمــا يلــي الحركة يف مخصص الديون المشــكوك يف تحصيلها:

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

49,696
37,200
()485
86,411

يف بداية السنة
مخصصات للسنة
ديون مشــكوك يف تحصيلها مشــطوبة
يف نهاية السنة

كمــا يف  31ديســمبر ،بلغــت أعمار الذمــم المدينة كما يلي:

 31ديسمرب 2018م
 31ديسمبر 2017م

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

659,569

647,204

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

45,356
7,835
()3,495
49,696

لم تتجاوز موعد
استحقاقهـا ولم
تنخفض قيمتها
ألف ريال سعودي

أكثــر من  30يوم
ألف ريال سعودي

 60–30يوم
ألف ريال سعودي

 90–61يوم
ألف ريال سعودي

 180–91يوم
ألف ريال سعودي

أقــل من  180يوم
ألف ريال سعودي

120,171

28,964

17,162

77,451

38,907

376,914

47,169

تجــاوز موعد استحقاقهـــا ولكن لــم تنخفض قيمتها

18,038

35,695

17,034

50,854

478,414

ج) بلغ االلتزام المســتقبلي للذمم المدينة مقابل عقود المبيعات الموقعة كما يف  31ديســمبر 2018م ،مبلغ  1,269.8مليون ريال ســعودي.
 .17ودائــع المرابحة ألجل لدى البنوك
ودائــع مرابحة (إيضاح )18
ودائــع مرابحــة قصيرة األجل (إيضاح )18

 .18النقــد وما يف حكمه
نقــد وأرصدة لدى البنوك
ودائــع مرابحــة قصيــرة األجل (انظر اإليضاح أدناه واإليضاح )17

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

598,655
()548,655
50,000

53,977
548,655
602,632

1,501,910
()977,800
524,110

250,010
977,800
1,227,810

تم إيداع ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية وتدر عائد عمولة بالمعدالت الســائدة يف الســوق.

يجــب عــى الشــركة االحتفــاظ ببعــض اإليداعــات  /األرصــدة بنســبة  ٪5مــن المبالــغ المحصلة من العمالء مقابل بيع عقــارات تحت التطوير ويتم االحتفاظ بهذه اإليداعات يف حســابات ضمان .بلغ رصيد هذه
الحســابات كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  11.7مليون ريال ســعودي (2017م 3.2 :مليون ريال ســعودي) .وهذه اإليداعات  /األرصدة غير مرهونة.
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 .19الذمــم المدينــة للموظفني – برنامج تملك مزنل
طبقـا ً لسياســة المجموعــة ،وحتــى  31ديســمبر 2016م كانــت المجموعــة تبيــع لموظفيهــا المؤهليــن وحدات مبنية من خالل اتفاقيات إيجار تمويلي بدون فوائد عىل مدى عشــرين ســنة .يتم إثبات إجمالي
قيمــة مدفوعــات اإليجــار كذمــم مدينــة بموجــب برنامــج تملــك منزل للموظــف .الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم يتم تســجيله كإيرادات فائدة غير مكتســبة.
مجمــوع الذمم المدينة

الجزء المتداول
الجــزء غير المتداول:
من ســنة إىل خمسة سنوات
فوق خمس سنوات

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

25,111
79,386
104,497
110,775

19,111
62,920
82,031
86,810

6,278

4,779

القيمــة الحاليــة إلجمالي الذمم المدينة
 31ديسمبر 2017
 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

3,462

2,795

15,033
62,593
77,626
81,088

12,032
51,186
63,218
66,013

إيرادات فائدة غير مكتســبة
 31ديسمبر 2017
 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

2,816

1,984

10,078
16,793
26,871
29,687

7,079
11,734
18,813
20,797

 .20رأس المال
رأس مال الشــركة األم مقســم إىل  850مليون ســهم بقيمة  10ريال ســعودي للســهم (2017م 850 :مليون حصة ،قيمة كل منها  10ريال ســعودي) موزعة كما يلي:

مُصدر نق ًدا
مُصــدر عين ًيا (إيضاح (12أ))

عدد األسهم
(باأللف)

680,000
170,000
850,000

2018
رأس المال
ألف ريال سعودي

6,800,000
1,700,000
8,500,000

عدد األسهم
(باأللف)

680,000
170,000
850,000

2017
رأس المال
ألف ريال سعودي

6,800,000
1,700,000
8,500,000

 .21االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساســي للشــركة الذي تم تحديثه والمعتمد من قبل المســاهمين خالل أبريل 2017م ،يجب عىل الشــركة تجنيب  ٪10من صافي ربحها يف كل ســنة بعد تســوية خســائرها المتراكمة ،إن
وجــدت ،حتــى يتــم تكويــن احتياطــي يســاوي  ٪30مــن رأس المــال .يمكــن للشــركة أن تقــرر التوقف عن تحويل االحتياطــي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتياطي  ٪30من رأس المال .هــذا االحتياطي غير متاح
للتوزيع .نظرا لتكبد الشــركة لخســائر صافية خالل الســنة ،لم يتم تحويل هذا المخصص.
 .22تأثري تخفيض نســبة الملكية يف رشكة تابـــعة
خالل الســنة 2013م ،قرر المســاهمون يف شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة تغيير نســبة حصة الشــركة يف شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة لتصبح  ٪98تمشــيا ً مع باقي منشــآت
المجموعة .تم اســتكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشــأن خالل الســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2014م .بالتالي ،فإن الشــركة تمتلك  4,950ســهما ً يمثل ( ٪98نســبة ملكية فعلية) من رأســمال الشــركة
مقارنة بحصتها الســابقة بنســبة ( ٪100نســبة ملكية فعلية) يف رأســمال شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة قبل إجراء المعاملة.

نتيجة لتخفيض مســاهمة الشــركة يف رأســمال شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،فقد انخفضت حصة الشــركة يف صافي موجودات شــركة تطوير المناطق الصناعية وتم إدراج مبلغ  86.379ريال
ســعودي كخســائر غير محققة ضمن حقوق الملكية .خالل الســنة ،اســتحوذت الشــركة عىل حصة بنســبة  ٪1المتبقية يف شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة ،مما أدى إىل تســوية بمبلغ 86,379
ريال لصالح الشــركة (انظر اإليضاح .)4
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 .23القروض طويلة األجل
قــرض مــن وزارة المالية (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
أخــرى (انظر اإليضاح (ب) أدناه)
الجــزء المتــداول من قــروض طويلة األجل (انظر اإليضاح (ب) أدناه)
اجلــزء غــر المتداول من قروض طويلة األجل
قــرض قصيــر األجل (انظر اإليضاح (ج) أدناه)
الجــزء المتــداول من قــروض طويلة األجل (انظر اإليضاح (ب) أدناه)

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

5,000,000
2,908,750
7,908,750
()857,500
7,051,250
150,000
857,500
1,007,500

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

5,000,000
3,000,000
8,000,000
()650,000
7,350,000
–
650,000
650,000

أ) خالل الســنة 2011م ،اســتلمت الشــركة األم قرضا ً بمبلغ  5,000مليون ريال ســعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبد الله االقتصادية .القرض مضمون مقابل رهن  24.7مليون مترا ً مربعا ً
من أراضي 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  1يونيو 2015م .ولكن وبنا ًء عىل الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد اســتحقاق الســداد ،أعادت وزارة المالية خالل ســبتمبر 2015م جدولة القرض بتمديد فترة
اإلمهال إىل خمس ســنوات إضافية .وبالتالي فإن المبلغ األساســي للقرض مســتحق الســداد اآلن عىل ســبعة أقســاط ســنوية ابتدا ًء من يونيو 2020م مع عمولة مســتحقة تُدفع ســنوياً.

ب) خالل ســنة 2014م ،وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســامية مع بنك تجاري بمبلغ  2.000مليون ريال ســعودي .يترتب عىل تســهيالت المرابحة للتمويل عمولة حســب األســعار التجارية .بلغ
الرصيد القائم للقرض طويل األجل كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  1,508.75مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 1,500 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض
عىل ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارا ً من  30يونيو 2018م وحتى  31ديســمبر 2021م .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهرا ً  -بمبلغ  532.5مليون ريال ســعودي  -كمطلوبات متداولة .القرض
مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا ً لمدينة الملك عبد الله االقتصادية ،بقيمة  3.002مليون ريال ســعودي ،تحتفظ بها الشــركة األم وبســند ألمر بمبلغ  2.500مليون ريال ســعودي.

خالل الســنة 2015م ،وقعت الشــركة األم اتفاقية تســهيالت إســامية مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال ســعودي ويترتب عليها عمولة حســب المعدالت التجارية .بلغ الرصيد القائم للقرض طويل
األجل كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  500مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 500 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لشــروط االتفاقية ،يســتحق ســداد القرض عىل ثمانية أقســاط نصف ســنوية اعتبارا ً
من  20أكتوبر 2019م وحتى  20أبريل 2023م .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهرا ً  -بمبلغ  125مليون ريال ســعودي  -كمطلوبات متداولة .القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا ً
لمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة ،بإجمالــي القيمــة المطلوبــة بمبلغ  1.500مليون ريال ســعودي منها نســبة  ٪56تم اســتكماله فعليـا ً والجزء المتبقي قيد اإلجراء .القرض مضمون أيضا ً بســند ألمر بمبلغ
 1.200مليون ريال ســعودي.
خالل الســنتين 2014م و2015م ،قامت الشــركة بتوقيع اتفاقيتي تســهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  1.000مليون ريال ســعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حســب المعدالت التجارية الســائدة .وبلغ
الرصيد القائم للقرض كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  900مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م 1,000 :مليون ريال ســعودي) .وفقا ً لبنود االتفاقيتين ،فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي  8ســنوات
من البداية حتى النهاية مع فترة إمهال  3ســنوات اعتبارا ً من تاريخ االتفاقيتين .وبغرض التمشــي مع مبادئ الشــريعة ،فقد تم ترتيب تســهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ  250مليون ريال ســعودي مرتبط
بكل اتفاقية من االتفاقيتين للســماح بالتدوير (الســداد والســحب) بحيث يكون أصل القرض متاحا ً للشــركة خالل فترة الثالث ســنوات األوىل من القرض .تم تصنيف القســط المســتحق خالل  12شــهرا ً -
بمبلــغ  200مليــون ريــال ســعودي  -كالتــزام متــداول .إن تســهيالت القــرض مضمونــة مقابــل جزء مــن أراض فضاء ملكا ً لمدينة الملك عبد اللــه االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبــة بمبلغ  3.000مليون ريال
ســعودي منها  ٪50تم اســتكماله فعليا ً والجزء المتبقي قيد التنفيذ .وتســهيالت القرض أيضا مضمونة بســند ألمر بمبلغ  1,250مليون ريال ســعودي لكل منها.
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 .23القــروض طويلة األجل تابع
ج) خالل الســنة ،اســتفادت الشــركة من اتفاقية تســهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة  250مليون ريال ســعودي ،ويترتب عليها عمولة حســب األســعار التجارية الســائدة ،بهدف تمويل متطلبات
رأس المال العامل .تســهيالت القرض مضمونة بســند ألمر بمبلغ  250مليون ريال ســعودي .وبلغ الرصيد القائم للتســهيالت كما يف  31ديســمبر 2018م مبلغ  150مليون ريال ســعودي.

 .24منافــع نهاية اخلدمة للموظفني
الوصف العام للخطة
تديــر المجموعــة برنامجـا ً معتمــدا ً غيــر ممــول لمنافــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفين وفقا ً لنظــام العمل يف المملكة العربية الســعودية .فيما يلي الحركة يف مخصص مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين
للسنة المنتهية:
الرصيد يف بداية الســنة
المدرج يف قائمة الربح أو اخلســارة الموحدة
تكلفــة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد

المدرج يف قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة
(الربح)  /الخســارة االكتوارية
منافع مدفوعة
الرصيد يف نهاية الســنة

االفرتاضات االكتوارية
فيمــا يلــي االفتراضات االكتوارية األساســية التي جــرى تطبيقها يف تاريخ التقرير:
معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب المســتقبلي/المتوقع
 أول ثالث سنوات ما بعد ذلكمعدل الوفيات
معدل تســريح الموظفين من الخدمة
سن التقاعد
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 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

13,257
1,856
15,113

12,205
1,728
13,933

()183
()3,468
64,220

46
()4,426
52,758

52,758

43,205

 31ديسمرب 2018

 31ديسمبر 2017

٪5
٪5
٪1.17
٪7.50
 60سنة

٪4
٪4
٪1.17
٪7.50
 60سنة

٪4.38

٪3.5

فيمــا يلــي تحليــل الحساســية لمنافــع مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفين كما يف  31ديســمبر مقابل التغيرات يف االفتراضات الرئيســية المرجحة:

التأثيــر عــى زيــادة ( /نقص) مطلوبات منافع مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب المســتقبلي/المتوقع
معدل الوفيات
معدل تســريح الموظفين من الخدمة

 .25الذمم الدائنة والمبالغ المســتحقة
ذمم دائنة تجارية
مبالغ محتجزة مســتحقة الدفع
مبالغ مســتحقة إىل أطراف ذات عالقة (إيضاح )27
مبالــغ تبرعات ألغــراض خيرية (انظر اإليضاح أدناه)
دفعــات مقدمة من عمالء
مصروفات مســتحقة وذمم دائنة أخرى
تكاليف عقود مســتحقة الدفع
أعباء تمويل مســتحقة
إيــرادات فائــدة غير مكتســبة  -برنامج تملك منزل (اإليضاح )19

التغير يف
االفتراضات بمقدار

٪1
٪1
٪10
٪10

 31ديسمبر 2018م

الزيادة يف المعدل
ألف ريال سعودي

()4,753
5,391
()17
()586

النقص يف المعدل
ألف ريال سعودي

5,481
()4,769
17
628

 31ديسمبر 2017م

الزيادة يف المعدل
ألف ريال سعودي

()4,196
4,768
()15
()505

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

312,714
200,484
23,053
49,847
122,734
103,625
117,620
155,170
2,816
1,088,063

النقص يف المعدل
ألف ريال سعودي

4,843
()4,215
15
540

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

201,740
233,111
34,187
55,650
179,720
123,403
117,252
120,955
1,984
1,068,002

قــرر مجلــس اإلدارة خــال الســنة 2006م التبــرع بالمبلــغ المكتســب مــن حصــة المســاهمين المؤسســين يف رأس المال (قبــل الطرح األولي يف االكتتاب العام) والتي تم إيداعها يف ودائــع ثابتة محتفظ بها لدى
بنــك قبــل أن يتــم إيــداع المبالــغ يف برنامــج ودائــع إســامية .وقد تمت إضافة العمولة المكتســبة من هذه الوديعة إىل المبلــغ المتبرع به ألغراض خيرية.
 .26الزكاة
المحمل للسنة
مخصص الســنة الحالية
تســوية تتعلق بالسنوات السابقة
المحمل للسنة

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

66,000
–
66,000

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

51,465
86,573
138,038

يســتند المخصص للســنة عىل الوعاء الزكوي لكل من الشــركة األم وشــركاتها التابعة.
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الزكاة تابع

.26
احلركة يف المخصص
فيمــا يلي بيــان للحركة يف مخصص الزكاة:
يف بداية السنة
المحمل للسنة
تســوية تتعلق بالسنوات السابقة
مدفوعات خالل الســنة
يف نهاية السنة

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

153,086
66,000
–
()62,243
156,843

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

29,319
138,038
()7,926
()6,345
153,086

موقف الربوط
الرشكــة األم – إعمــار المدينة االقتصادية
أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (“الهيئــة”) ربوطـا ً زكويــة للســنوات من 2006م إىل 2008م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة اســتقطاع بمبلغ  90.4مليون ريال ســعودي إضاف ًة إىل غرامة تأخير.
كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم .تمشــيا ً مع إجراءات االســتئناف ودون االعتراف بااللتزام ،قامت الشــركة بتقديم ضمان بنكي تحت االحتجاج عىل فروقات ضريبة االســتقطاع.
لــم يقبــل ديــوان المظالــم االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية .قدمت الشــركة التماسـا ً إىل الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر يف الحكم وإعادة دراســة القضيــة .لم يتم قبول االلتماس
وقدمت الشــركة التماسـا ً آخرا ً وهو قيد التنفيذ يف الوقت الراهن.

كمــا أن قضيــة ضريبــة االســتقطاع كانــت قيــد الدراســة لــدى ديــوان المظالم .أصدر ديــوان المظالم قرارا ً بتأييد االعتراض المتعلق بالغرامات .الحقا ً لنهاية الســنة ،قامت الشــركة بإعادة تقديم التماس لدى
ديــوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة االســتقطاع.

أنهت الشــركة الربط الزكوي للســنوات من 2009م إىل 2011م .قدمت الشــركة اإلقرارات الزكوية للســنوات من 2012م إىل 2017م وحصلت عىل شــهادات زكاة مقيدة.

الــركات التابعــة  -رشكــة اســتثمارات المــدن الصناعيــة القابضــة ،ورشكــة تطوير المناطق الصناعيــة المحدودة ،والرشكة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية ،ورشكة إدارة وتشــغيل عقارات المدن
االقتصاديــة المحــدودة ،ورشكــة تطويــر عقارات المدن االقتصادية المحدودة ،ورشكــة إعمار المعارف المحدودة
أنهت شــركة اســتثمارات المدن الصناعية القابضة وضعها الزكوي حتى ســنة 2012م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى ســنة 2017م .وقد حصلت عىل شــهادات زكاة غير مقيدة حتى ســنة 2017م.

أنهــت شــركة تطويــر المناطــق الصناعيــة المحــدودة موقفهــا الزكــوي حتــى ســنة 2012م .أصدرت الهيئة الربط الزكوي للســنوات من 2013م إىل 2015م حيث طالبت بموجبها بفروقــات زكوية بمبلغ  4.6مليون
ريال ســعودي .وقد اعترضت شــركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة عىل ربط الهيئة .قدمت الشــركة اإلقرار الزكوي حتى ســنة 2017م وحصلت عىل شــهادة الزكاة.

قدمت الشــركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادية وشــركة إدارة وتشــغيل عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتهما الزكوية للفترة  /للســنوات من 2013م إىل 2017م وحصلتا عىل شــهادات
زكاة غير مقيدة.
قدمت شــركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقراراتها الزكوية للفترة  /للســنوات من 2013م إىل 2017م وحصلت عىل شــهادة زكاة غير مقيدة.
قدمت شــركة إعمار المعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة  /للســنوات من 2016م إىل 2017م وحصلت عىل شــهادة زكاة غير مقيدة.
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 .27إفصاحــات األطراف ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة المســاهمين الرئيســين وكبار موظفي اإلدارة يف المجموعة والمنشــآت التي تمارس عىل هذه الجهات ســيطرة مشــتركة أو نفوذا ً جوهرياً .يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات
ذات العالقــة خــال دورة األعمــال العاديــة بشــروط مماثلــة لتلــك الشــروط المتفــق عليهــا بين الجهات .إضاف ًة إىل اإليضــاح  ،14فيما يلي المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة خالل الســنة واألرصدة
المتعلقة بها:
الطرف ذو العالقة

مســتحق من أطراف ذات عالقة
شركات شقيقة
كبار موظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة

اإلجمايل
مبالغ مســتحقة إىل أطراف ذات عالقة
شركات شقيقة

كبار موظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة
اإلجمايل

تعويضات كبــار موظفي إدارة المجموعة
منافــع موظفين قصيرة األجل
منافــع غير نقدية
منافــع ما بعد التوظيف
مكافــأة إنهاء الخدمة
منافــع طويلة األجل أخرى

طبيعة المعامالت

مبلغ المعاملة
2017
2018
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

إيجــارات عقــود وخدمات عامة ومصروفات خدمة
بيع عقارات
بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة
بيــع عقــارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة

8,557
27,762
186
580

8,749
–
7,214
6

مصروفــات متكبــدة بالنيابة عن المجموعة
خدمــات مقدمة إىل المجموعة
دفعــة مقدمــة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة
مدفوعات مقدما ً لشــراء كابالت
مكافآت
مكافــآت وبدالت حضور اجتماعات

–
4,187
–
276
23,197
4,200

890
26,269
–
523
34,600
3,650

الرصيد كما يف
 31ديسمبر 2017
 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

10,182

15,053

2,194
–
377
7,329
9,900

()2,708
()305
()7,965
–
()7,875
()4,200
()23,053

()2,708
()305
()8,533
–
()18,991
()3,650
()34,187

203
4,668

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

15,981
401
2,434
2,375
2,006
23,197

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

24,816
823
1,312
1,767
5,882
34,600
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 .28االلزتامــات واالرتباطات المحتملة
باإلضافــة إىل اإلفصــاح المبيــن يف اإليضاحــات  23 ،14و 26يف االلتزامــات واالرتباطــات المحتملة كما يف  31ديســمبر 2018م كما يلي:

أ)	لــدى المجموعــة التزامــات قائمــة متعلقــة بنفقــات مســتقبلية لتطويــر مدينة الملك عبد الله االقتصادية يف الســنوات القليلة القادمة بمبلغ  1,271مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2017م1,149 :
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 تكــون النتيجة لصالحها فيما يتعلــق بجميع القضايا
المقامــة ضــد المجموعــة .وبنــا ًء عليــه ،لم يتم تكوين مخصص يف هــذه القوائم المالية الموحدة.
ج) التزامات عقود االيجار التشــغيلي
المجموعة كمستأ ِجر
لــدى المجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلي للعقــارات والســيارات .العقــود قابلة للتجديد عند انتهاء مدة عقد اإليجــار .فيما يلي التزام المجموعة بموجب عقد اإليجار التشــغيلي:
خالل سنة واحدة
بعد ســنة واحدة ولكن أقل من خمس ســنوات
أكثر من خمس ســنوات

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

2,115
39,928
49,238
91,281

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

2,890
8,348
–
11,238

المجموعة كمؤجِّر
أبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلي عــى محفظتهــا للعقــارات االســتثمارية .فيمــا يلي دفعات الحد األدنى المســتقبلية إلليجارات المســتحقة القبض بموجب عقود إيجار تشــغيلي غير قابلة إلللغاء كما يف
تاريــخ التقريــر المالــي لكن لم يتم تســجيلها كذمم مدينة:
خالل سنة واحدة
بعد ســنة واحدة ولكن أقل من خمس ســنوات
أكثر من خمس ســنوات

 31ديسمرب 2018
ألف ريال سعودي

53,740
201,941
617,315
872,996

 31ديسمبر 2017
ألف ريال سعودي

53,924
204,442
675,398
933,764

 .29المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشــغيل لقطاعاتها التجارية بشــكل منفصل بغرض 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 ،وأنشــطة الضيافة والترفيه .تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئيســية
للمجموعــة واألعمــال التــي ال تفــي بصــورة فرديــة بمتطلبــات القطاع القابل إللفصاح عنه طبقـا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  8حول القطاعات التشــغيلية.
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اإليرادات والربحية حســب القطاعات
للســنة المنتهية يف:
 31ديسمرب 2018م
إيرادات
النتائج
ربح ( /خســارة) تشغيلية للسنة
دخــل ( /مصروفــات) أخرى غير مخصصة
الخســارة قبل الزكاة
 31ديسمبر 2017م
إيرادات
النتائج
ربح ( /خســارة) تشغيلية للسنة
دخــل ( /مصروفــات) أخرى غير مخصصة
الدخل قبل الزكاة

أنشطة الضيافة
والترفيه
ألف ريال سعودي

أخرى
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

561,626

251,047

49,109

146,452

1,008,234

137,143

173,761

()85,602

()481,013

()255,711
184,123
()71,588

692,261

598,702

62,260

84,753

1,437,976

351,765

453,037

()56,211

()455,113

293,478
95,384
388,862

األنشطة السكنية
ألف ريال سعودي

األنشطة الصناعية
ألف ريال سعودي

 .30إدارة 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
التأثيــرات العكســية المحتملة عــى األداء المالي للمجموعة.

قــد تتعــرض المجموعــة للمخاطر التالية من اســتخدامها أللدوات المالية:
أ) مخاطر االئتمان؛
ب) مخاطر أســعار العموالت؛
ج) مخاطر العمالت؛ و
د) مخاطر السيولة.

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 المخاطــر .وتضطلع اإلدارة العليا للمجموعة بمســئولية تطوير ومراقبة
سياســات إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة ورفع تقارير منتظمة بذلك إىل مجلس اإلدارة حول أنشــطتها.
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إدارة مخاطــر األدوات المالية تابع

.30
نظرة عامة تابع
تــم وضــع سياســة إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة (الرســمية وغير الرســمية) لتحديــد وتحليل المخاطر التي واجهتهــا المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابــط ومراقبة المخاطر وااللتزام
بالحدود .يتم مراجعة سياســة إدارة المخاطر واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغيرات يف ظروف الســوق وأنشــطة المجموعة.

تشــرف لجنــة المراجعــة يف المجموعــة عــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة للتقيــد بسياســات وإجــراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مالئمة إطــار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التــي واجهتها المجموعة.
وتســاعد لجنــة المراجعــة يف المجموعــة بدورهــا الرقابــي مــن خــال المراجعــة الداخلية .ويقوم التدقيق الداخلــي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجراءات إدارة المخاطــر والنتائج التي يتم إطالع
لجنــة المراجعة عليها.

تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن الذمم الدائنة والمســتحقات والقروض طويلة األجل .يتمثل الهدف الرئيســي من هــذه المطلوبات المالية تمويل عمليــات المجموعة .تتضمن
الموجــودات الماليــة الرئيســية للمجموعــة االســتثمار يف شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكية ،ذمم الموظفين المدينــة – برنامج تملك منزل ،وذمم مدينة وودائع مرابحــة ألجل لدى 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.

تعمــل المجموعــة عــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــاء عــن طريق مراقبة الذمــم المدينة القائمة .تنص اتفاقيات البيــع مع العمالء عىل أن صك ملكية العقار ســيتم نقله إىل العمالء فقط
عند اســتالم ســعر البيع بشــكل كامل .يمثل أكبر خمســة عمالء ما نســبته 2017( ٪12.3م )٪29 :من الذمم المدينة المســتحقة كما يف  31ديســمبر 2018م .تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان فيما
يتعلــق بودائــع المرابحــة مــع البنوك عن طريق التنويع واســتثمار مع جهــات مقابلة مع تصنيف جيد.
فيمــا يتعلــق مخاطــر االئتمــان الناشــئة مــن موجــودات ماليــة أخــرى للمجموعــة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشــأ من تعثر الجهــات التي يتم التعامل معها ،علما ً بأن أقصــى تعرض يعادل القيمة
الدفترية لهذه األدوات.

تركــز المخاطر الزائد
ينشــأ التركــز عندمــا تــزاول عــدد مــن الجهــات المقابلــة أنشــطة تجاريــة مماثلة أو أنشــطة يف نفس المنطقة الجغرافية ،أو عندما تكون لها نفس الســمات االقتصادية ممــا يؤثر عىل مقدرتها يف الوفاء
بالتزاماتهــا التعاقديــة للتأثــر بطريقــة مماثلــة بالتغيــرات االقتصاديــة أو السياســية أو أي ظــروف أخرى .تتــم إدارة مخاطر التركز من خالل التركيز عىل المحافظــة عىل محافظ متنوعة.
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 للمجموعــة وودائع المرابحة ألجل لدى البنوك مع أســعار العمولة المتغيرة .تقوم
المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمولــة عــن طريق 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 عىل القروض طويلة األجل .مع بقاء كافــة المتغيرات األخرى ثابتة ،يتأثر الربح قبــل الضريبة للمجموعة من
خــال القــروض ذات األســعار المتغيرة عىل النحو التالي:
الزيادة /النقص
يف نقاط األساس

100+
–100
100+
–100

2018
2017

التأثيــر عىل الربح
قبل الزكاة
ألف ريال سعودي

14,310
()14,310
14,310
()14,310

تســتند الحركة المفترضة يف نقاط األســاس لحساســية أســعار العمولة إىل بيئة الســوق الممكن مالحظتها حيث تظهر تقلبات اعىل يف الســنوات الســابقة.
ج) مخاطر العمالت
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقات النقدية المســتقبلية أللدوات المالية بســبب تقلبات أســعار صرف العمــات األجنبية .لم تقم المجموعة بمعامــات جوهرية بعمالت غير
الريال الســعودي والدوالر األمريكي .ونظرا ً ألن ســعر صرف الريال الســعودي مقابل الدوالر األمريكي ثابت ،فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر أســعار العملة.
ج) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة يف تعــرض المجموعــة لصعوبــات يف الحصــول عــى التمويل االلزم للوفاء بااللتزامات المرتبطــة باألدوات المالية .وقد تنتج مخاطر الســيولة عند عدم القدرة عىل بيع
أصــل مالــي مــا بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة .تدار مخاطر الســيولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر الســيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مســتقبلية.
يتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والســيولة لشــركات المجموعة عىل أســاس مركزي تحت ســيطرة خزينة المجموعة .يتمثل الهدف من هذا النظام المركزي يف تحســين كفاءة وفعالية
إدارة المجموعــة للموارد الرأســمالية للمجموعة.

يلخــص الجــدول التالــي تاريخ االســتحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة اســتنادا ً إىل المدفوعــات التعاقدية غير المخصومة:
 31ديسمرب 2018م
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة ومبالغ مســتحقة
 31ديسمرب 2017م
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة ومبالغ مســتحقة

أقل من  3شــهور
ألف ريال سعودي

 3شــهور إىل  12شهرًا
ألف ريال سعودي

أكثر من  12شهرًا
ألف ريال سعودي

اإلجمالي
ألف ريال سعودي

150,000
–
150,000

857,500
962,513
1,820,013

7,051,250
–
7,051,250

8,058,750
962,513
9,021,263

–
–
–

650,000
886,298
1,536,298

7,350,000
–
7,350,000

8,000,000
886,298
8,886,298
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

يف  31ديســمبر 2018م

 .31إدارة 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 التطوير المســتقبلي للعمل التجاري .يتمثل الهدف األساســي من اســتراتيجية إدارة راس مال المجموعة 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 عــى ضــوء المتغيــرات يف الظروف االقتصاديــة ومتطلبات التعهدات الماليــة .وللمحافظة عىل وتعديل راس المال يمكن أن تقــوم المجموعة بتعديل دفعة
توزيعات األرباح للمســاهمين وإعادة رأس المال إىل المســاهمين أو إصدار أســهم جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باســتخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقســو ًما عىل إجمالي رأس المال
زائــد صافــي الديــن .يف  31ديســمبر 2018م ،كان معــدل المديونية للمجموعة 2017( ٪50م.)٪48 :

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف العــام تهــدف المجموعــة مــن خــال إدارة رأس المال إىل التأكد مــن أنها تفي بالتعهدات الماليــة المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات هيــكل رأس المال  -بجانب أمور أخرى .إن
عــدم االلتــزام بالتعهــدات الماليــة المرتبطــة سيســمح للبنــك بالمطالبــة بســداد القــروض فــوراً .لم تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض يف الســنة الحالية .لــم تكن هناك تغيرات يف األهداف وال
السياســات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل الســنوات المنتهية يف  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2017م.

 .32القيمة 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 المجموعــة يف ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلــة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه.
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات من المجموعة قياس القيــم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبــات المالية وغير المالية.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مــا ،تســتخدم المجموعة بيانات الســوق القابلــة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إىل مســتويات مختلفة يف التسلســل الهرمي للقيمة العادلة
اســتنا ًدا إىل المدخالت المســتخدمة يف أســاليب التقييم كما يلي:
المســتوى  .1األســعار المدرجة (غير المعدلة) يف األســواق النشــطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
المســتوى  .2المدخالت بخالف األســعار المدرجة المتضمنة يف المســتوى األول القابلة للمالحظة أللصل أو االلتزام ،ســوا ًء بصورة مباشــرة (أي كأســعار) أو غير مباشــرة (أي مســتمدة من األســعار).
المســتوى  .3المدخــات للموجــودات أو المطلوبــات التــي ال تســتند إىل بيانات الســوق القابلة للمالحظة (المدخالت غيــر القابلة للمالحظة).

إذا كانــت المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام تقع يف مســتويات مختلفة من التسلســل الهرمي للقيمة العادلــة ،فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مســتوى للمدخالت
الــذي يعتبــر جوهريا ً للقياس ككل.
تثبــت المجموعــة التحويــات بیــن مســتويات التسلســل الھرمــي للقيمة العادلة يف نھایة فترة التقریر التي حــدث فیھا التغییر.

كمــا يف  31ديســمبر 2018م و  31ديســمبر 2017م ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة أللدوات الماليــة للمجموعــة بمــا يعــادل قيمها الدفترية ويتم تصنيفها تحت المســتوى  2يف التسلســل الهرمي للقيمة العادلة.
لــم يتــم تطبــق مدخــات جوهريــة يف تقييم الذمم المدينة التجارية كما يف  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2017م.
لم تكن هناك حركة بين المســتويات خالل المنتهية يف  31ديســمبر2018م.
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 .33التغريات 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.
 .34رشكات تابـــعة جوهرية مملوكة بشــكل جزيئ
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لهذه الشــركات التابعة كما يف  31ديســمبر 2018م .تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالــي حقوق الملكية

رشكة استثمارات
المــدن الصناعية القابضة
ألف ريال سعودي

4,411,353
5,443
4,405,910

رشكــة تطوير المناطق
الصناعية المحدودة
ألف ريال سعودي

1,169,945
75,848
1,094,097

رشكة تطوير عقارات
رشكة إدارة وتشغيل
الرشكة الرائدة إلدارة
عقــارات المدن االقتصادية عقــارات المدن االقتصادية المدن االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

1,480,816
108,136
1,372,680

547,564
78,358
469,206

1,924,006
471,800
1,452,205

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لهذه الشــركات التابعة كما يف  31ديســمبر 2017م .تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالــي حقوق الملكية
العائد إىل:
مالك الشركة األم
الحصة غير المســيطرة

شركة استثمارات
المــدن الصناعية القابضة
ألف ريال سعودي

شــركة تطوير المناطق
الصناعية المحدودة
ألف ريال سعودي

الشركة الرائدة إلدارة
عقــارات المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة إدارة وتشغيل
عقــارات المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

شركة تطوير عقارات
المدن االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

4,483,351
45,286

1,013,320
20,469

1,394,428
28,167

506,238
10,226

1,504,527
30,391

4,532,477
3,839
4,528,637

1,074,454
40,735
1,033,789

1,556,515
133,921
1,422,595

580,336
63,873
516,464

1,817,690
282,733
1,534,918
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إيضاحــات حول القوائــم المالية الموحدة تابع

يف  31ديســمبر 2018م

 .34رشكات تابـــعة جوهرية مملوكة بشــكل جزيئ تابع
يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخســارة لهذه الشــركات التابعة للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2018م .تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.

إيرادات
ربح ( /خســارة) السنة
إجمالي (الخســارة)  /الدخل الشــامل للسنة
العائد إىل:
مالك الشركة األم
الحصة غير المســيطرة

رشكة استثمارات
المــدن الصناعية القابضة
ألف ريال سعودي

5,750
()121,228
()122,727

()122,693
()34

رشكــة تطوير المناطق
الصناعية المحدودة
ألف ريال سعودي

155,388
60,506
60,308
59,929
379

رشكة تطوير عقارات
رشكة إدارة وتشغيل
الرشكة الرائدة إلدارة
عقــارات المدن االقتصادية عقــارات المدن االقتصادية المدن االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي
ألف ريال سعودي

81,532
()48,738
()49,915

45,220
()46,953
()47,258

14,702
()82,849
()82,713

()49,414
()501

()46,520
()738

()81,104
()1,609

يلخص الجدول التالي قائمة الربح والخســارة لهذه الشــركات التابعة للســنة المنتهية يف  31ديســمبر 2017م .تســتند هذه المعلومات إىل المبالغ قبل اســتبعاد المعامالت التي تمت بين شــركات المجموعة.
إيرادات
ربح ( /خســارة) السنة
إجمالي (الخســارة)  /الدخل الشــامل للسنة
العائد إىل:
مالك الشركة األم
الحصة غير المســيطرة

شركة استثمارات
المــدن الصناعية القابضة
ألف ريال سعودي

5,700
()121,820
()125,270

()124,017
()1,253

شــركة تطوير المناطق
الصناعية المحدودة
ألف ريال سعودي

93,973
29,447
28,702

28,134
568

الشركة الرائدة إلدارة
عقــارات المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

81,438
()30,960
()32,841

()32,191
()650

 .35اعتمــاد القوائــم المالية األولية الموحدة
تمــت الموافقــة عــى القوائــم الماليــة الموحــدة واعتمادهــا إللصدار من قبل مجلــس اإلدارة بتاريخ  20رجب 1440هـ الموافق  27مارس 2019م.
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شركة إدارة وتشغيل
عقــارات المدن االقتصادية
ألف ريال سعودي

34,139
()58,242
()58,390

()57,234
()1,156

شركة تطوير عقارات
المدن االقتصادية المحدودة
ألف ريال سعودي

–
()70,461
()71,208

()69,798
()1,410
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