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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة)للسادة مساھمي شركة إعمار  

   الرأي

لشركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") وشركاتھا التابعة لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة 
، والقوائم الموحدة للربح أو  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحد كما في ("المجموعة")

والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،   ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة
 مات التفسیریة األخرى.واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلو

وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  
ھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،  ئم وأدا۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات  السعودیة، والمعاییر العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر الدولیة  للمعاییر وفقا
 القانونیین. للمحاسبین السعودیة الھیئة

   أساس الرأي

ً لقد قمنا بالمراجعة   للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر   وفقا
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون 

وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة لقواعد سلوك    وفقاً عن المجموعة  
ً الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى  لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة  وفقا

 ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

   باالستمراریة متعلقة الشكوك الجوھریة ال

الذي یشیر إلى أن الشركة قد حققت خسارة بمبلغ ، الموحدة من القوائم المالیة ۳رقم نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح 
وفي ذلك التاریخ تجاوزت المطلوبات المتداولة  م،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في    ۱٫۲٤۸

لایر سعودي. تشیر ھذه األحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى   ملیون ۳٬۲۳۰ المتداولة بمبلغ للشركة موجوداتھا
  وفقاً جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار  شك كما ھو مبین في ھذا اإلیضاح، إلى وجود 

 لمبدأ االستمراریة. ولم یتم تعدیل رأینا فیما یتعلق بھذا األمر.

   أمور المراجعة الرئیسیة

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  
ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، الموحدة  الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة  

في تلك األمور. باإلضافة إلى األمر المبین في قسم عدم التأكد الجوھري المتعلق باالستمراریة، وال نبدي رأیاً منفصالً 
 فقد حددنا األمور الموضحة أدناه لتكون أمور المراجعة الرئیسیة التي سیتم اإلبالغ عنھا في تقریرنا.

 



 

 

۲ 
 

 جع الحسابات المستقل تقریر مرا
  )یتبعللسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر مراجعة رئیسي
 إثبات اإلیرادات  

 
 إن اإلیرادات عنصر مھم ألداء وربحیة المجموعة.  

 
إن إثبات اإلیرادات من بیع العقارات، بما في ذلك الفلل  
والشقق وقطع األراضي، یتضمن مخاطر جوھریة  
متأصلة بسبب الحكم والتقدیر. إن مراجعة األحكام الخاصة  

بما في ذلك التكلفة المتكبدة حتى  بنسبة إنجاز المشاریع،
یتطلب والذي  ،تاریخھ مقابل التكلفة اإلجمالیة للمشروع

 ً ً  اھتماما أثناء المراجعة وبشكل خاص فیما یتعلق  جوھریا
 بما یلي:

 
تحلیل ما إذا كانت العقود تشتمل على التزام أداء واحد   •

 أو أكثر؛
 

تحدید ما إذا كانت التزامات األداء یتم الوفاء بھا  •
 بمرور الوقت أو في وقت محدد؛ 

 
تقدیر إجمالي التكالیف المطلوبة للوفاء بالتزامات  •

 األداء بموجب العقود المبرمة مع العمالء.
 

حول القوائم المالیة   ٤یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
إثبات الموحدة بخصوص السیاسة المحاسبیة المتعلقة ب

 لإلفصاح المتعلق باإلیرادات. ۷اإلیرادات واإلیضاح 
 

 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا استجابةً ألمر 
 المراجعة الرئیسي ھذا ما یلي: 

 
الحصـول على فھم لآللیة والضـوابط الرئیسـیة المتعلقة  •

 بعملیة إثبات اإلیرادات. 
 

ــیة ذات  • ــوابط الرئیســ إجراء فحوص واختبارات للضــ
الصــــلة لتحدید ما إذا كانت قد تم تصــــمیمھا وتنفیذھا  

  وتشغیلھا بشكل فعال على مدار العام.
 

ة لمبیـعات  • النســــــب ة ـب ــاس العیـن فحص العقود على أســـ
العقـارات وقطع األراضـــــي لتحـدیـد التزامـات األداء 

ة على المجموعـة طبقـ  ً المترتـب ا  ا ذه العقود وتقییم فیـم لـھ
إذا كانت التزامات األداء ھذه قد تم اســــتیفاؤھا بمرور  
ار  ات المعـی اًء على متطلـب دد، بـن الوـقت أو في وـقت مـح

 . ۱٥الدولي للتقریر المالي 
 

ة   • ا بتقییم ـمدى مالءـمة نســــــب ة، قمـن ــاس العیـن على أســـ
الیف  في االنجـاز الرجوع إلى التـك ارات ـب د العـق تشـــــیـی

تاریـخھ مـقارنةً بالتكلـفة اإلجـمالـیة المـقدرة،  المتكـبدة حتى
 حیث یتم الوفاء بالتزام األداء بمرور الوقت.

 
إجراء فحص للتفاصــیل، على أســاس العینة، لتحدید ما  •

اریـخھ على التطویر  دة حتى ـت الیف المتكـب اـنت التـك إذا ـك
قد تم تســجیلھا بشــكل مالئم. وكذلك قمنا بفحص توزیع  

ت المبــاعــة وغیر المبــاعــة ھــذه التكــالیف بین الوحــدا
 على المساحة النسبیة للمشروع المعني.  اعتماداً 

 
ة توقعـات المجموعـة المرتبطـة بتكـالیف   • ا بتقییم دـق قمـن

 المشروع وتقدیر تكالیف إكمالھ.
  

ــاس العینة،  • ــاب اإلیرادات، على أســ قمنا بإعادة احتســ
ــتخدام طریقة اإلدخال   ــاب الذي باسـ ومقارنتھا باالحتسـ

 دارة.قامت بھ اإل
 

ــبیة المتبعة من  • ــات المحاسـ ــیاسـ تقییم مدى مالءمة السـ
المجموعة بخصوص إثبات اإلیرادات من بیع العقارات 

 واإلفصاحات المتعلقة بھا في القوائم المالیة الموحدة.
 

  



 

 

۳ 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبعسعودیة) (للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة  

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر مراجعة رئیسي
االنخفاض في قیمة العقارات االستثماریة والممتلكات 

 والمعدات
 

ـیم ـمؤشـــــرات اـنـخفـــاض ـقـیمـــة  ـی ـق ـت ـتـقوم اـلـمـجـموعـــة ـب
االستثمارات العقاریة والممتلكات والمعدات بشكل مستمر  

 أسعار السوق.بسبب التقلبات المتوقعة في 
 

ا ھـذا أمر مراجعـة رئیســـــي نظراً  ألن تقییم   لقـد اعتبرـن
ــات  ة تشــــــمل افتراضـــ مؤشـــــرات االنخـفاض في القیـم
وتقــدیرات جوھریــة. إن أي تبــاین في التقــدیرات أو 
االفتراضات یمكن أن یكون لھ تأثیرا جوھریا على القوائم 

 المالیة الموحدة. 
 

ة ب ذا التقییم تقوم المجموـع ة وكجزء من ـھ فحص ومراجـع
ــبیل المثال ال الحصــر، صــافي  مؤشــرات تشــمل على س

 ،التـدفقـات النقـدیـة المتوقعـة من الوحـدات المولـدة للنقـد
. كما خرىاأل ألداءاوالظروف الحالیة للسـوق ومؤشـرات 

یـــة  ـحـت ـت یـــة اـل ـن ـب ـمـجـموعـــة ـبـعض ـموـجودات اـل ـبر اـل ـت ـع ـت
دفـقات  ــافي الـت كموجودات للشـــــرـكة، وتقوم بتجمیع صـــ

من جمیع الوحدات المولدة للنـقد المرتبـطة عة النـقدیة المتوق
 ألغراض تقییم االنخفاض.الشركة  موجوداتب
 

ــتخدام  ــافة إلى ما ورد أعاله، تقوم المجموعة باسـ باإلضـ
عقاراتھا االســـتثماریة وممتلكاتھا   لتقییمخارجیین  مقیمین

 ومعداتھا لتحدید القیمة العادلة لھذه العقارات االستثماریة.
 

حول القوائم المــالیــة  ٤إلى اإلیضــــــاح  یرجى الرجوع
ــبیة لالنخفاض في  ــة المحاس ــیاس ــوص الس الموحدة بخص

 ۱٦و ۱٤قیـمة الموجودات غیر المـتداوـلة واإلیضـــــاحین 
ــاـحات المتعلـقة ـبالممتلـكات والمـعدات والعـقارات  لإلفصـــ

 االستثماریة على التوالي.
 

من أجــل تقــدیر تقییم اإلدارة لالنخفــاض في القیمــة، قمنــا 
 راء ما یلي:بإج

 
ــرات  • ــوص إجراءات تحدید مؤش ــة اإلدارة بخص مناقش

 االنخفاض في القیمة ونتائج التقییم.  
 
مراجعـة مـدى مالءمـة تحـدیـد اإلدارة لوحـدات تولیـد  •

 النقد. 
 

ــین من طرفنا لتقییم تقدیر اإلدارة  • ــصـ ــراك متخصـ إشـ
لالنخفاض في القیمة، بما في ذلك فحص االفتراضـــات 
التي تقوم علیھا حســــابات القیمة قید االســــتخدام. تقییم  

ة  اض في القیـم ً االنخـف ا ا. تقییم   وفـق اییر المعمول بـھ للمـع
ما إذا كانت بیانات المصــدر المســتخدمة دقیقة ومعقولة 

الل مقارنة بیانات المصــدر المســتخدمة ریاضــیاً من خ
 في التقییم بتقاریر اإلدارة.

 
إجراء تحلیل الحسـاسـیة على االفتراضـات الھامة لتقییم  •

ــات الرئیســـــیـة  مـدى تـأثیر التغییرات في االفتراضـــ
 واالستنتاج الذي توصلت إلیھ اإلدارة.

 
ث ممن  المقیمینتقییم مؤھالت وخبرات  • اـل من طرف ـث

ــاركوا في تقییم ا ــتثماریة والممتلكات  شــ لعقارات االســ
فحص شـــــروط مشـــــاركتھم لتـحدید ما إذا ووالمـعدات 

 كانت ھناك أیة أمور قد تؤثر على موضوعیتھم؛ و   
 

ــبیة المتبعة من  • ــات المحاسـ ــیاسـ تقییم مدى مالءمة السـ
قیمة واإلفصــاحات الالمجموعة المتعلقة باالنخفاض في 

 ذات العالقة في القوائم المالیة الموحدة.



 

 

٤ 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبعللسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (

  المعلومات األخرى

األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي،  المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
ً  التقریر یكون أن المتوقع المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا. ومنولكنھا ال تتضمن القوائم   تاریخ بعد لنا السنوي متاحا

 تقریرنا ھذا.
فیما  التأكید استنتاجات من أشكال أي شكل نُبدي وال ،األخرى الموحدة المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال

 یخص ذلك. 
 عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا ة، فإنالمالیة الموحد للقوائم مراجعتنا وبخصوص

 مع بشكل جوھري  متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار متاحة، وعند تصبح
بشكل  محرفة  أنھا أخرى بطریقة یظھر خالل المراجعة، أو علیھا حصلنا التي المعرفة مع الموحدة، أو المالیة  القوائم

 جوھري.  
بالحوكمة عن   بإبالغ المكلفین مطالبین فیھ، نكون جوھري تحریف وجود  إلى  َخلَُصنا  إذا  عند قراءتنا للتقریر السنوي،

 األمر.

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة

ً إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة،  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي   وفقا
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، 

الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة    واألحكام المعمول بھا في نظام 
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

ً االستمرار  وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على  لمبدأ   وفقا
االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة 
كأساس في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي  

 سوى القیام بذلك. 
 المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.  إن

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

وھري سواء  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف ج
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

ً إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة  وفقا
أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ،  السعودیة ستكشف دائماً عن 

وتُعَد جوھریة إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي  
 یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

 
  



 

 

٥ 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبعللسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) (

 )یتبعمسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (

للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني  وفقاً وكجزء من المراجعة 
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

 
تحدید مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة وتقدیرھا سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  •

لتوفیر أساس إلبداء رأینا.   إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة
ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على 

 الرقابة الداخلیة: تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات 

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة  •
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. 

 
المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة  تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات  •

 التي قامت بھا اإلدارة.  
 

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم   •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة 

ً المجموعة على االستمرار  إذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت  لمبدأ االستمراریة. و وفقا
االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 

حصول علیھا حتى تاریخ غیر كافیة، فإننا یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم ال
ً تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار  لمبدأ  وفقا

 االستمراریة. 
 

تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة   •
 بر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. الموحدة تع

 
الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للكیانات أو األنشطة التجاریة ضمن   •

ء عملیة المراجعة  المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأدا
 للمجموعة. ونظل الجھة الوحیدة المسئولة عن رأینا في المراجعة. 

لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة،  
لشركة إعمار المدینة االقتصادیة الل المراجعة  بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خ

 ).("الشركة" أو "الشركة األم") وشركاتھا التابعة ("المجموعة"
كما زودنا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم 

ي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة،  بجمیع العالقات واألمور األخرى الت
 إذا تطلب ذلك. 

 
  















 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 

 
 معلومات عن الشركة .۱
 

شركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة 
. حصلت  )م۲۰۰٦سبتمبر    ۲۱الموافق  (ھـ  ۱٤۲۷رمضان    ۳بتاریخ    ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم  

م). تم  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ (الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۸بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ولي رقم الشركة على السجل التجاري األ 
ھـ  ۱٤۳٦ربیع األول  ٦تاریخ  ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤نقل المقر الرئیسي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم 

 م). ۲۰۱٤دیسمبر   ۲۸(الموافق 
 

ناطق االقتصادیة وغیرھا، كما تقوم بأنشطة تطویر أخرى بما تزاول الشركة األم أعمالھا في مجال التطویر العقاري في الم
في ذلك البنى التحتیة وترویج وتسویق وبیع األراضي داخل مناطق التطویر ونقل ملكیة / إیجار األراضي وتطویر المباني 

الملك عبد هللا وبناء منشآت بالنیابة عن آخرین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تطویر مدینة  ،والوحدات السكنیة
 االقتصادیة. 

 
 تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات بفروع المجموعة المسجلة التالیة: 

 
 رقم السجل التجاري  الفرع

  
  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة

  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 
  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ

 
(ویشار إلیھا فیما بعد  ٤استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإلیضاح كما في تاریخ التقریر المالي، لدى الشركة 

 مجتمعة بـ "المجموعة").
 
 أساس اإلعداد   . ۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المرفقة  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  وفقا
 والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
 أسس القیاس   ۲-۲

باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر خالف ذلك، 
 ومفھوم االستمراریة.

 
 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 

 
 )یتبعأساس اإلعداد ( . ۲
 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳

یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل أیضا عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل  
العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود كل منشأة في قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة.  منشأة، تقوم المجموعة بتحدید 

 تم تقریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  .۳
 

یتطـلب إعداد القوائم الـمالـیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عـمل أحـكام وتـقدیرات وافتراضـــــات تؤثر على مـبالغ اإلیرادات 
والمصـروفات والموجودات والمطلوبات المصـرح عنھا واإلفصـاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر المالي. 

ــأن ھذه   ومع ذلك ً  االفتراضــات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً أن عدم التأكد بش على القیمة  جوھریا
 الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة.

 
تســـــتـند ـھذه التـقدیرات واالفتراضـــــات إلى الخبرة وعواـمل أخرى مختلـفة یعتـقد أنـھا معقوـلة في ـظل الظروف الموجودة 

دم للحكم على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصــعب الحصــول علیھا من مصــادر أخرى. تتم مراجعة وتســتخ
التقدیرات واالفتراضـــات ذات الصـــلة بشـــكل مســـتمر. یتم تســـجیل مراجعة التقدیرات المحاســـبیة في الفترة التي یتم فیھا 

ة والفترات المســـــتقب دیرات أو في فترة المراجـع ة التـق ة مراجـع الـی دیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الـح ت التـق اـن ة إذا ـك لـی
 والمستقبلیة.

 
على عملیاتھا على أسـاس منتظم. ومع ذلك، فإن التفشـي یتطور بسـرعة،   ۱۹ -تواصـل المجموعة تقییم تأثیر جائحة كوفید 

ا على عملیات المجموعة.   بـسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة والتأثیر المحتمل على االقتـصاد الكلي وأیضـً
ونتیـجة ـلذـلك، من الصــــــعب تقییم ـتأثیر مـثل ـھذه الـحاـلة المتطورة بشــــــكل مؤـكد في ـھذه المرحـلة، مع األـخذ في االعتـبار 

 المعلومات االقتصادیة المحدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي الجائحة على االقتصاد والقطاع العقاري ككل.
 

الحالي ســیؤثر على التقدیرات الرئیســیة المســتخدمة في تحدید صــافي القیمة القابلة للتحقق قدرت المجموعة أن الوضــع  
لعقارات التطویر، والخسـائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة وموجودات العقود، وتكلفة إتمام المشـاریع والقیمة العادلة 

لغالب إلى انخفاض الطلب وأســـعار بیع عقارات التطویر. للممتلكات والمعدات والعقارات االســـتثماریة. ویرجع ذلك في ا
استخدمت المجموعة أحكاًما ھامة في تقییم تأثیر تفشي الجائحة وستنظر في إعادة تقییم ھذه األحكام والتقدیرات في الفترات 

 الالحقة مع تطور الموقف.
 

ي أي تغیر مسـتقبلي في االفتراضـات والتقدیرات ، فقد یؤد۱۹ -إال أنھ، وفي ضـوء عدم التأكد الحالي نتیجة لجائحة كوفید 
إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ســــتتأثر في الفترات المســــتقبلیة. 

طورات وبما أن الموقف یتطور بـسرعة في خـضم الـضبابیة المـستقبلیة، فـسوف تـستمر اإلدارة في تقییم التأثیر على ـضوء الت
 ).٤۰المنظورة (انظر اإلیضاح 

 
 فیما یلي األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤ 

 
 )یتبعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( .۳
 

 األحكام
 

 األداءاستیفاء التزامات 
یجب على المجموعة تقییم كل عقد من عقودھا مع العمالء لتحدید ما إذا تم استیفاء التزامات األداء بمرور الوقت أو في 
وقت محدد من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات. قامت المجموعة بتقییم ذلك بناًء على اتفاقیات البیع التي  

ألنظمة والقوانین ذات الصلة، وفي حال العقود التي یتم توقیعھا لتقدیم موجودات عقاریة للعمالء، أبرمتھا مع العمالء وأحكام ا
ال تقوم المجموعة بإیجاد أصل ذي استخدام بدیل للمجموعة وعادةً یكون لھا حق نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم اكتمالھ  

اإلیرادات على مدى زمني. عندما ال یكون الحال كذلك، یتم إثبات حتى تاریخھ. واستنادا إلى ذلك، تقوم المجموعة بإثبات 
 اإلیرادات وقت محدد. 

 
اإلیرادات استنادا إلى جھود المجموعة الستیفاء التزام  إثباتتعتبر المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت والتي تتطلب 

یقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدیر تكالیف إكمال األداء توفر أفضل مرجع لإلیرادات المكتسبة فعال. وفي سیاق تطبیق طر
 المشاریع من أجل تحدید مبلغ اإلیرادات التي یجب إثباتھا.

 
 تحدید أسعار المعامالت

یجب على المجموعة تحدید أسعار المعامالت فیما یتعلق بكل عقد من عقودھا مع العمالء. وعند عمل مثل ھذا الحكم، تقوم 
أي مقابل متغیر في العقد نتیجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمویلي جوھري في  المجموعة بتقییم تأثیر 

 العقد وأي مقابل غیر نقدي في العقد.
 

  ۱٥عند تحدید تأثیر السعر المتغیر، تستخدم المجموعة طریقة "المبلغ األكثر احتماال" في المعیار الدولي للتقریر المالي 
مالء" حیث یتم تحدید سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ الوحید األكثر احتماال في مجموعة من "اإلیراد من العقود مع الع

 مبالغ األسعار المحتملة.
 

 توحید الشركة التابعة
ً قامت المجموعة بتقییم جمیع الشركات المستثمر فیھا لمعرفة ما إذا كانت تمارس سیطرة علیھا  للمعیار الدولي للتقریر   وفقا

"القوائم المالیة الموحدة". قامت المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، الحصة التي تمتلكھا والترتیبات التعاقدیة   ۱۰المالي  
ركتھا في األنشطة ذات الصلة في الشركات المستثمر فیھا لتحدید ما إذا كانت تمارس سیطرة المطبقة وقدرتھا وحدود مشا

 علیھا أم ال. 
 

 التقدیرات واالفتراضات
 

 برامج المنافع المحددة 
وضع یتم تحدید تكلفة برامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري 

العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدل الخصم وزیادة  
الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وطبیعتھ 

نافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. ویتم فحص جمیع طویلة األجل، فإن التزام الم
االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. إن معاییر القیاس األكثر حساسیة ھي معدل الخصم والزیادة المستقبلیة للرواتب.  

ندات الشركات عالیة الجودة. تعتمد زیادات الرواتب عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على س
المستقبلیة على معدالت التضخم المستقبلیة واألقدمیة والترقیة والعرض والطلب في سوق التوظیف. یستند معدل الوفیات  

ستجابةً للتغیرات إلى جداول الوفیات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. تمیل جداول الوفیات ھذه إلى التغییر فقط على فترات ا
 . ۲۹الدیموغرافیة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین في اإلیضاح 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 

 
 )یتبعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( .۳
 

 التقدیرات واالفتراضات
 

 مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة 
مخصصات لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة. تستند مصفوفة المخصص في  تستخدم المجموعة مصفوفة 

األساس إلى المعدالت التي تم مالحظتھا سابقا للمجموعة. تقوم المجموعة بتقویم المصفوفة لضبط تجربة الخسارة االئتمانیة 
لعالقة بین معدالت التخلف عن السداد التي تم مالحظتھا السابقة مع المعلومات المستقبلیة في كل تاریخ تقریر. یعتبر تقییم ا

تاریخیا، والظروف االقتصادیة المتوقعة والخسائر االئتمانیة المتوقعة من التقییمات الھامة. یعتبر مبلغ الخسائر االئتمانیة 
ة االئتمانیة التاریخیة المتوقعة حساسا للتغیرات في الظروف واألحوال االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسار

عن معلومات   ۲۰للمجموعة وتوقعاتھا للظروف االقتصادیة ممثلة لتخلف العمالء في المستقبل عن السداد. یفصح اإلیضاح  
 عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة للمجموعة. 

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة

جموعة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للعقارات والمعدات والعقارات االستثماریة لحساب االستھالك. ویتم تحدید ھذا تحدد الم
التقدیر بعد األخذ بال اعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التلف.  تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة 

د من أن طریقة وفترة االستھالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه  احتساب االستھالك بشكل دوري للتأك
 الموجودات.

 
 تكلفة إنجاز المشاریع

تقوم المجموعة بتقدیر تكلفة إكمال المشاریع لتحدید التكلفة العائدة على اإلیرادات التي یتم إثباتھا. وتتضمن ھذه التقدیرات، 
اإلنشاء، وأوامر التغییر، وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى إلى العمالء. ویتم فحص من بین بنود أخرى، تكلفة 

 ھذه التقدیرات على مدد منتظمة. وقد تؤثر أي تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة لإلنجاز على نتائج الفترات الالحقة. 
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
قییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة جمیع الموجودات غیر المالیة في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بت

مالي. یتم اختبار الموجودات غیر المالیة لتحدید االنخفاض في القیمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانیة استرداد  
إلدارة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أو  القیم الدفتریة. عندما یتم احتساب قیمة االستخدام، تقوم ا

الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.  یتم إثبات عقارات التطویر 
 بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل.  

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 

 
 )یتبعتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (األحكام وال .۳
 

 )یتبعالتقدیرات واالفتراضات (
 

 االستمراریة
م، واعتباراً  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في  ۱٫۲٤۸تكبدت المجموعة خسارة صافیة بمبلغ 

٪ من رأس المال.  ۲۰ملیون لایر سعودي، والتي تتجاوز  ۲٫٦٦۸من ذلك التاریخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 
تشیر ھذه وملیون لایر سعودي.  ۳٫۲۳۰جوداتھا المتداولة بمبلغ باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة مو

ً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار  ً الظروف إلى وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شكا لمبدأ االستمراریة،  وفقا
 العادیة.وبالتالي قد تكون المجموعة غیر قادرة على تحقیق أصولھا والوفاء بالتزاماتھا في سیاق األعمال 

 
)، والذي تم تصنیفھ كجائحة في مارس  ۱۹ -وقد تفاقم ھذا الوضع أكثر بسبب تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید 

، مما تسبب في حالة من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة االقتصادیة. من الصعب التنبؤ م۲۰۲۰
مالي للشركة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل مؤكد ویعتمد ذلك على على المركز ال ۱۹ -بمدى تأثیر جائحة كوفید 

اإلجراءات الحكومیة واالجتماعیة والتجاریة وغیرھا من اإلجراءات والعدید من العوامل، بما في ذلك مدة الوباء ونطاقھ؛ 
 مة القصیرة والطویلة األجل. التي اتخذت وستتخذ استجابة للوباء؛ وتأثیر الوباء على الظروف االقتصادیة العا

 
استجابت اإلدارة والمكلفون بالحوكمة بفاعلیة للتغیرات في طلب السوق وعدلت إستراتیجیتھا التشغیلیة في الوقت المناسب. 

م، تأثرت عملیات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآلثار ۲۰۲۰خالل معظم السنة المالیة 
العالمیة. وشمل ذلك فرض قیود على السفر وإغالق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر    ۱۹  -ئحة كوفید الصحیة لجا

على جمیع قطاعات المجموعة (العقارات والضیافة) وھو ما انعكس في  ۱۹ -الجوي بشكل كبیر. أثر تفشي جائحة كوفید 
 م.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱نتائجھا المالیة للسنة المنتھیة في 

 
على العملیات األساسیة للمجموعة   ۱۹  -عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقییم شامل للتأثیر االتجاھي لفیروس كوفید  

) واتخذت تدابیر مختلفة تھدف إلى معالجة التحدیات التشغیلیة المتوقعة وفجوات السیولة. وتستكشف ٤۰(انظر اإلیضاح 
تاحة لھا للحصول على تمویل كاٍف لتلبیة متطلبات التمویل والمدفوعات المجدولة  اإلدارة حالیًا عدًدا من الخیارات الم

 للمقِرضین. 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۷ 

 
 )یتبعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( .۳
 

 )یتبعالتقدیرات واالفتراضات (
 

 )یتبعاالستمراریة (
 

الدیون الحالیة، والحصول على تسھیالت تمویلیة إضافیة. وعالوة  ویشمل ذلك، من بین أمور أخرى، إعادة ھیكلة التزامات  
 على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد وتحویل الدیون جاریة بالفعل مع المقِرضین المعنیین.

 
 فیما یلي أھم مالمح خطة تخفیف المخاطر: 

 
 اإلجراءات المتخذة الوصف البند

إعادة ھیكلة  
 الدیون 

قرض مستحق إلى  
  -وزارة المالیة 

 (أ).  ۲۷اإلیضاح 
(المبلغ األساسي: 

ملیون لایر   ٥٫۰۰۰
سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات 
  ۱٫٤۰۰المتداولة:  

 ملیون لایر سعودي)

كان    الذيم، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة القسط األول،  ۲۰۲۰في ینایر  
م مع دفع المبلغ األساسي على  ۲۰۲۱م، إلى ینایر ۲۰۲۰في یونیو  مستحق

، والعمولة المستحقة على أساس سنوي. م۲۰۲۱سبعة أقساط، بدًءا من ینایر  
دولة مدفوعات تجري المجموعة حالیًا مناقشات مع وزارة المالیة إلعادة جو

  ۷سنوات والسداد على  ۳سنوات على أساس فترة سماح  ۱۰على مدى 
لایر سعودي. الحقا ملیون  ٥٦٦سنوات والمزید من الدعم المالي بمبلغ 

م، تلقت المجموعة مراسالت من وزارة  ۲۰۲۱ینایر  ۲۰لنھایة السنة، في 
ة المستحقة، م والعمول۲۰۲۱ینایر  ۱المالیة بتأجیل القسط المستحق كما في 

م.  ۲۰۲۱ینایر  ۳۱ملیون لایر سعودي حتى  ۱٫۰۰۰والتي یبلغ إجمالیھا 
تجري مناقشات لالنتھاء من تحویل القرض إلى حقوق ملكیة، كما ھو معلن، 

ملیون لایر سعودي، وإعادة جدولة مبلغ القرض المتبقي ودعم   ۲٫۸۳۳بمبلغ  
 مالي إضافي، حسب ما سبق طلبھ.  

 
إلى بنك قرض مستحق 

  ۲۷اإلیضاح  -تجاري 
 (ب)

  ۱٫۷(المبلغ األساسي: 
ملیار لایر سعودي، 
والمبلغ مدرج تحت 

المطلوبات المتداولة: ال  
 شيء)  

م، وقعت الشركة اتفاقیة تسھیالت ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
ملیون لایر  ۱٫۷۰۰معدلة مع بنك تجاري للتسھیالت المستحقة بقیمة 

التالي، فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح سعودي. وب
م، على أقساط متعددة ۲۰۲۲م إلى سنة ۲۰۲۰سنوات من سنة  ۳مدتھا 

 م. ۲۰۳۰م إلى سنة  ۲۰۲۳نصف سنویة غیر متساویة من سنة 
 
 

قرض مستحق إلى بنك 
  ۲۷اإلیضاح  -تجاري 

 (ب)
(المبلغ األساسي: 

ملیون لایر   ٤۳۷٫٥
سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات 
ملیون   ۲٥۰المتداولة:  

 لایر سعودي)

م، طلبت المجموعة من المقِرض ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
  ۱۲إعادة ھیكلة إقراضھ من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ 

شھًرا القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر سنوات، 
من  سنوات تبدأ ۷سنوات وتسدید على  ۳مھیكلة على فترة سماح مدتھا 

قام الُمقرض  وم على أقساط نصف سنویة.  ۲۰۲۹م إلى أكتوبر  ۲۰۲۳أبریل  
م إلى  ۲۰۲۰م وأكتوبر  ۲۰۲۰بالفعل بتأجیل المدفوعات المستحقة في أبریل  

م، تلقت المجموعة ۲۰۲۱مارس    ۳الحقًا لنھایة السنة، في  وم.  ۲۰۲۱أبریل  
نة االقتصادیة خطابًا من الُمقِرض یؤكد الموافقة على طلب شركة إعمار المدی

إلعادة الھیكلة. وشروط إعادة الھیكلة المقترحة من قبل الُمقِرض في انتظار 
 موافقة مجلس اإلدارة.    

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۸ 

 
 )یتبعاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( .۳
 

 )یتبعالتقدیرات واالفتراضات (
 

 )یتبعاالستمراریة (
 

 المتخذةاإلجراءات  الوصف البند
إعادة ھیكلة  

 )یتبعالدیون (
قرض مستحق إلى بنك 

  ۲۷اإلیضاح  -تجاري 
 (ب)

(المبلغ األساسي: 
ملیون لایر   ۹۷٦٫۲٥

سعودي، والمبلغ مدرج 
تحت المطلوبات 

  ۹۷٦٫۲٥المتداولة:  
 ملیون لایر سعودي).

 

م، طلبت المجموعة من المقِرض ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
  ۱۲إعادة ھیكلة إقراضھ من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ 

شھًرا القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر سنوات، 
م وتسدید ۲۰۲۲م إلى ۲۰۲۰سنوات من  ۳مھیكلة على فترة سماح مدتھا 

قام المقِرض وم.  ۲۰۳۰إلى    م۲۰۲۳سنوات بأقساط نصف سنویة من    ۷على  
م  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰بتأجیل المدفوعات المستحقة في 

 م، وتعلیق الموافقة على خطة إعادة الھیكلة المطلوبة. ۲۰۲۱أبریل   ۳۰إلى 

إعادة ترتیب 
تسھیالت رأس 

 المال العامل 

تسھیالت رأس المال  
العامل مستحقة إلى  

  -البنك التجاري 
. (المبلغ  ۲۸اإلیضاح 

ملیون   ۱۷۰اسي: األس
 لایر سعودي)

م، وقعت المجموعة اتفاقیة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
  ۱۷۰خطاب تسھیالت ائتمانیة معدلة لتسھیالت رأس المال العامل بمبلغ 

ملیون لایر سعودي، معاد ھیكلتھا لقرض متوسط األجل، على أن یتم سدادھا  
 فبرایر  ۲۸سنوات تبدأ في    ٤أقساط نصف سنویة متساویة على مدى    ۸على  

تم االنتھاء من الخطط  و، مع بعض الضمانات التأمینیة والتعھدات. م۲۰۲۱
 ً  لنھایة العام. المحددة كضمان الحقا

تحویل الدین إلى  
 حقوق ملكیة

تحویل جزء من قرض  
وزارة المالیة إلى  

 حقوق ملكیة

م بین المجموعة ۲۰۲۰أغسطس    ۳۱أبرمت المجموعة اتفاقیة اكتتاب بتاریخ  
االستثمارات العامة، یخضع استكمالھا لعدد من الشروط    وضامنیھا وصندوق

بما في ذلك استبدال جزء من قرض وزارة المالیة إلى صندوق االستثمارات 
 العامة واإلجراءات القانونیة والتنظیمیة.

 
باإلضافة إلى ذلك، ال تزال المناقشات جاریة بین وزارة المالیة وصندوق 

استبدال جزء من القرض المستحق إلى  االستثمارات العامة فیما یتعلق ب
التفاقیة القرض المبرمة مع وزارة المالیة بتاریخ  وفقاً وزارة المالیة، 

م) المعدل بتاریخ ۲۰۱۱مایو  ۲۳ھـ، (الموافق ۱٤۳۲/۲۰/۰٦
م) بمبلغ إجمالي قدره  ۲۰۱٥یونیو  ٤ھـ، (الموافق ۱۷/۰۸/۱٤۳٦

 لایر سعودي ("التجدید"). ۲٫۸۳۳٫۳۳۳٫۳٤۰
 

ً ذلك، وبعد  التفاقیة االكتتاب، سیدخل صندوق االستثمارات العامة  وفقا
سھًما جدیًدا في   ۲۸۳٫۳۳۳٫۳۳٤كمستثمر في الشركة من خالل إصدار 

لایر سعودي للسھم الواحد، مقابل كامل  ۱۰الشركة، بالقیمة االسمیة البالغة  
 د. الدین المستحق على الشركة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجدی

 
ستؤدي اتفاقیة االكتتاب، الخاضعة الستكمال اإلجراءات القانونیة 
والتنظیمیة، إلى زیادة رأس المال وتسویة كامل الدین المستحق على  
المجموعة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجدید البالغ  

 لایر سعودي. ۲٫۸۳۳٫۳۳۳٫۳٤۰
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 

 
 )یتبعة الھامة (األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبی .۳
 

 )یتبعالتقدیرات واالفتراضات (
 

 )یتبعاالستمراریة (
 

 اإلجراءات المتخذة الوصف البند
بدأت المجموعة عملیة لتحدید المجاالت التشغیلیة لتحسین التكلفة. یتم النظر  األداء التشغیلي  تحسین التكلفة

في اتخاذ تدابیر مختلفة للحفاظ على السیولة وتحسین وضع السیولة بشكل 
 عام، بما في ذلك التمویل العقاري ومبادرات تحسین التكلفة المختلفة.  

 
ة، تم إعداد التوقعات التفصیلیة للمجموعة باستخدام سیناریوھات بناًء على بیان المركز المالي الموحد الحالي للمجموع

مختلفة لتقییم حساسیة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة وجمیع التدفقات النقدیة المحتملة بشكل معقول في ھذا التوقیت 
ا من تاریخ إصدار ھذه القوائم والمبلغ، بما في ذلك االفتراضات المستقبلیة التي تدعمھا الظروف والحقائق المتوفرة، اعتبارً 

، وإعادة الھیكلة المستمرة للدیون، وتظل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة ۱۹ -المالیة الموحدة، بما في ذلك تأثیر جائحة كوفید 
واثقین من وجود تسھیالت مناسبة وكافیة وسیتم إتمام تحویل الدیون إلى حقوق الملكیة (انظر أعاله "تحویل جزء من قرض  

ارة المالیة إلى حقوق الملكیة") بنجاح. ومع ذلك، ال توجد اتفاقیات إعادة ھیكلة موقعة حتى اآلن باستثناء ما تم اإلفصاح  وز
 عنھ في خطة التخفیف، واإلجراءات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتحویل الدین إلى حقوق ملكیة قید التنفیذ.

 
م المالیة الموحدة على أساس االستمراریة. وإذا لم تحصل المجموعة على التمویل  لألسباب المذكورة أعاله، تم إعداد القوائ

ولم تنجح شروط السداد المعاد جدولتھ وتحویل الدین إلى حقوق الملكیة، فھناك عدم تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن 
ً قدرة المجموعة على االستمرار   لمبدأ االستمراریة، وبالتالي قد تكون المجموعة غیر قادرة على تحقیق أصولھا والوفاء    وفقا

بالتزاماتھا في سیاق األعمال العادیة. وال تحتوي القوائم المالیة على أي تعدیالت قد تكون مطلوبة إذا كانت المجموعة غیر  
ً قادرة على االستمرار   لمبدأ االستمراریة. وفقا

 
ال یمكن لإلدارة أن تستبعد احتمال أن یكون للفترات الطویلة من الضغوط االقتصادیة على البیئة االقتصادیة    عالوة على ذلك،

التي تدیرھا المجموعة، تأثیراً محتمالً على المجموعة ومركزھا المالي ونتائجھا التشغیلیة على المدى المتوسط والطویل. 
 صاحات المعززة في القوائم المالیة للمجموعة للفترات الالحقة. وقد تتطلب التغیرات في الظروف المزید من اإلف

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 

السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة الموحدة موضحة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات 
التغییر في السیاسة المحاسبیة لتكالیف االقتراض بسبب اعتماد قرار جدول  بشكل على جمیع الفترات المعروضة، باستثناء 

 ).٥تكالیف االقتراض (راجع اإلیضاح  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -نقل البضائع المبنیة بمرور الوقت  -األعمال 
 

 أساس توحید القوائم المالیة
م. تتحقق السیطرة عندما ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱شركاتھا التابعة كما في  تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة و

تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا 
تسیطر المجموعة على القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید،  

 الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى المجموعة: 
 
السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة   •

 للشركة المستثمر فیھا)؛
 شركة المستثمر فیھا؛ واألحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في ال •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعأساس توحید القوائم المالیة (
 

وعندما یكون لدى المجموعة  وعموما، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض 
حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق 

 والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سلطة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك: 
 
 صویت األخرین في الشركات المستثمر فیھا؛الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حق الت •
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛   •
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة. •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود 
د أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السیطرة على  تغیرات على واح

الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
أو بیعھا خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ سیطرة والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا 

 المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.  
 

یعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي حقوق الملكیة في الشركة األم للمجموعة  
تى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. یتم استبعاد جمیع وإلى الحصص غیر المسیطرة، ح

الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء  
 المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة. 

 
اتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الن

إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بالطریقة ذاتھا التي یتم فیھا استبعاد 
 اض في القیمة. األرباح غیر المحققة ولكن ینبغي أال یكون ھناك أي دلیل على االنخف

 
ویتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعامالت حقوق ملكیة. عندما تفقد المجموعة  
السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة وأي  

یة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السیطرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  مكونات أخرى لحقوق الملك
 الشامل اآلخر الموحدة. ویتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة. 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعأساس توحید القوائم المالیة (
 

استثمارات في الشركات التابعة التالیة تتعلق بالمشاركة بالتطویر واالستثمارات والتسویق والمبیعات/عقود لدى الشركة 
 اإلیجار والعملیات وصیانة العقارات وتقدیم خدمات تعلیم عالي وتأسیس الشركات:

 االسم 
 

 التأسیس سنة بلد التأسیس
 نسبة رأس المال المحتفظ بھ 

 مباشرة)(مباشرة أو غیر 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰   
 

المملكة العربیة   شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۰ السعودیة

     

المملكة العربیة   شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۱ السعودیة

     

العربیة  المملكة  شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة

     
الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 

 االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة
     

المملكة العربیة   شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة

     

المملكة العربیة   شركة إعمار المعارف المحدودة 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱٥ السعودیة

 
للشركات التابعة فیھا لنفس فترة التقریر المالي للشركة باستخدام نفس اإلطار المحاسبي للمجموعة. یتم  تعد القوائم المالیة

المحاسبیة مع تلك المستخدمة من إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا 
 قبل المجموعة. 

 
م، استحوذت الشركة على ما تبقى من ۲۰۱۸عمال بالقرارات التي اتخذھا مساھمو الكیانات المذكورة أعاله خالل سنة 

حصص في شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، شركة إدارة وتشغیل 
ت المدن االقتصادیة، الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة  عقارا

 م. ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹المحدودة. تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المتعلقة بتحویل ھذه األسھم في عامي 
 

 بطریقة حقوق الملكیة. للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا   ۱۸راجع اإلیضاح 
 

 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (شركات زمیلة ومشاریع مشتركة) 
الشركة الزمیلة ھي المنشأة التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما ولكنھا لیست سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة. 

ویتم تأسیسھا بموجب اتفاقیة تعاقدیة تستدعي   ،یكون للمجموعة سیطرة مشتركة علیھاالمشروع المشترك ھو المنشأة التي 
الموافقة باإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة االستراتیجیة. یتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة  

ایةً إدراج والمشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة. بموجب طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، یتم بد
االستثمارات في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار لتسجیل التغیرات في حصة  
المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. تعكس قائمة الربح أو الخسارة  

لموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة والمشروع المشترك. ویتم عرض أي تغیر والدخل الشامل اآلخر ا
في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة لذلك، عندما یكون ھناك  

روع المشترك، فإن المجموعة تقوم عندئذ بتسجیل حصتھا تغیرا مدرجا مباشرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة أو المش
من أي تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر 

ركة  المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة وشركة المحاصة في حدود حصة المجموعة في الش
الزمیلة والمشروع المشترك. تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقریر المالي ونفس 

  اإلطار المحاسبي للمجموعة.  
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعكة) (االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (شركات زمیلة ومشاریع مشتر
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في 
قیمة استثماراتھ في شركات زمیلة أو مشروعھا المشترك. تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك 

مار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم أي دلیل موضوعي على أن االستث
المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في 

 خسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.الشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ویدرج المبلغ في قائمة الربح أو ال 
 

عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس أي 
مشتركة  استثمار متبقي وتسجیلھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للمشروع المشترك عند فقدان السیطرة ال
 والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البیع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
عندما تزید حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، یتم تخفیض القیمة الدفتریة  

قف عن إثبات الخسائر اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون لدى المجموعة التزام أو قامت  لتلك الحصة إلى الصفر، ویتم التو
 بسداد بدفعات بالنیابة عن الشركة المستثمر فیھا.

 
 تصنیف المتداول مقابل تصنیف غیر المتداول

 
 الموجودات

یر متداولة. یعتبر األصل متداوالً في تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحد كمتداولة وغ
 حال: 

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  •
 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛ •
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو •
محظوراً تبادل األصل أو استخدامھ لتسویة التزام ما خالل اثتي عشر  كون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان  •

 شھراً على األقل من فترة التقریر المالي. 
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 المطلوبات
 یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 

 
 توقع تسویتھ خالل دورة األعمال العادیة؛  •
 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛ •
 توقع تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو  •
 ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة اثني عشر شھرا على األقل بعد فترة التقریر. •
 

 .  تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة
 

 إثبات اإلیرادات 
 

 یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.  
 

یتم إثبات اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن تعود  
 بمنافع اقتصادیة على المجموعة وعندما یكون من الممكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إن وجدت. 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۳ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعإثبات اإلیرادات (
 

 اإلیراد من العقود مع العمالء من بیع العقارات
خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر تثبت المجموعة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من 

 : ۱٥المالي 
 

تحدید العقد  مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع المعاییر التي  . ۱الخطوة 
 یجب الوفاء بھا.

قد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى  تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في الع . ۲الخطوة 
 العمیل.

تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ نظیر نقل البضائع أو   . ۳الخطوة 
 الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة. 

تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم  . ٤ة الخطو
المجموعة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ  

 في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.    . ٥الخطوة 

 
إذا كان المبلغ المزمع دفعھ في العقد یتضمن مبلغا متغیرا، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الذي تستحقھ المجموعة مقابل نقل  

 البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل.
 

متعھد بھ إذا كان استحقاق المجموعة للمقابل مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث یمكن أن یختلف مبلغ قیمة المقابل ال
مستقبلي. قد یختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المستردة أو االئتمانات أو الحوافز أو العقوبات 

عھد بھ من قبل العمیل، إن وجد، صراحة في العقد.  أو غیرھا من البنود المماثلة. ویتم یتم ذكر التباین المتعلق بالمقابل المت
ً وبناًء علیھ، تقوم المجموعة بتقدیر مبلغ المقابل المتغیر باستخدام المبلغ األكثر احتماًال   لشروط العقد. وفقا

 
وفاء بالتزام  فیما یتعلق بالعقود المبرمة مع العمالء لبیع الممتلكات، باإلضافة إلى نموذج الخطوات الخمس، تقوم الشركة بال

 األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمني، في حال استیفاء أحد المعاییر التالیة: 
 

 حصول العمیل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة عند أداء المجموعة؛ أو  . ۱
 سین األصل؛ أو أداء المجموعة یؤدي إلى إیجاد أو تحسین موجودات تحت سیطرة العمیل وقت إیجاد أو تح . ۲
أداء المجموعة لاللتزام ال یَُكون موجودات ذات استخدامات بدیلة للمجموعة، كما یكون للمجموعة الحق في تحصیل   . ۳

 المبلغ لألداء المكتمل حتى تاریخھ. 
 

یتم فیھ استیفاء بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتحقق فیھا أحد الشروط أعاله، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات في الوقت الذي 
 التزام األداء. 

 
عندما تقوم المجموعة باستیفاء التزام أداء من خالل تقدیم البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا، فإن المجموعة بذلك تقوم  

بلغ بإیجاد أصل بناًء على العقد نظیر المقابل الذي حصلت علیھ جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر للعمیل م
 اإلیرادات المدرجة فھذا یزید من مطلوبات العقد.
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٤ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعإثبات اإلیرادات (
 

 إیرادات إیجاریة 
یتم إثبات إیرادات اإلیجار من العقارات االستثماریة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار ذي الصلة. یتم 

التكالیف المباشرة األولیة المتحملة أو الحوافز في التفاوض ویعتبر ترتیب عقد إیجار تشغیلي جزًءا ال یتجزأ من إضافة 
 القیمة الدفتریة لعقد اإلیجار ویتم إثباتھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 
 إیرادات خدمات 

زمنیة عندما یمكن تقدیر نتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة  یتم إثبات اإلیرادات من تقدیم الخدمة على مدى فترة  
إنجاز الخدمة في تاریخ التقریر المالي. وفي حال عدم القدرة على قیاس النتائج بطریقة یُعتد بھا، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات  

 فقط في حدود إمكانیة استرجاع المصروفات المتكبدة. 
 

 إیرادات ضیافة 
إیرادات من الغرف والطعام والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة.  ویتم إثبات اإلیرادات بعد تتكون من 

 الخصومات على أساس االستحقاق عند تقدیم تلك الخدمات.  
 

 إیرادات المدارس 
 یتم إدراج إیرادات الرسوم الدراسیة ورسوم التسجیل واألتعاب األخرى كدخل على أساس االستحقاق. 

 
 إیرادات ودائع مرابحة ألجل 

 یتم إدراج اإلیرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال. 
 

 تكلفة إیرادات
تتضمن تكالیف اإلیرادات تكلفة األراضي وتكالیف التطویر وتكالیف الخدمات األخرى المتعلقة بھا. تتناسب تكلفة اإلیرادات  

المباعة وتستند إلى التكلفة المتكبدة حتى تاریخھ إلى إجمالي التكالیف المقدرة لكل مشروع. تكلفة إیرادات أعمال  مع الوحدات  
 الضیافة والخدمات واإلیرادات اإلیجاریة تُحتسب على أساس التكلفة الفعلیة لتقدیم الخدمات.

 
 المصروفات

اریة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تمثل بشكل تشمل مصروفات البیع والتسویق والمصروفات العمومیة واإلد
محدد جزًء من تكلفة اإلیرادات. مصروفات البیع والتسویق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات  

االنخفاض في المبیعات والتسویق. یتم تصنیف جمیع المصروفات باستثناء األعباء المالیة، االستھالك، اإلطفاء وخسائر 
القیمة كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم تكوین مخصصات المصروفات المشتركة ما بین تكلفة اإلیرادات ومصروفات بیع 

 وتسویق ومصروفات عمومیة وإداریة، عند االقتضاء، على أساس ثابت.
 

 الزكاة
ً یتم احتساب الزكاة  السعودیة. یتم تحمیل مخصص الزكاة للشركة  لألنظمة المالیة المعمول بھا في المملكة العربیة  وفقا

والزكاة التي تتعلق بملكیة الشركة في الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
في نفس الشامل اآلخر الموحدة. یتم احتساب أي مبالغ إضافیة، إن وجدت، والتي قد تصبح مستحقة، عند االنتھاء من الربط  

 السنة المالیة التي یتم فیھا اعتماد الربط الزكوي. 
 

 ضریبة االستقطاع
ً تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المدفوعات األجنبیة كما ھو مطلوب   لألنظمة الضریبیة المعمول بھا في المملكة    وفقا

 العربیة السعودیة. ویتم تسجیل ضریبة االستقطاع ھذه كمطلوبات.
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
  

 ضریبة القیمة المضافة وضریبة المعامالت العقاریة
أكتوبر   ۱) بتاریخ  ۸٤م، أعلنت الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) أنھ بموجب المرسوم الملكي رقم (أ /  ۲۰۲۰خالل سنة   

، سیكون التصرف في العقارات في المملكة العربیة السعودیة عن طریق معامالت معینة تؤدي إلى نقل الملكیة أو  م۲۰۲۰
٪. تسري ضریبة المعامالت ٥یمة المضافة ویخضع لضریبة المعامالت العقاریة بنسبة  الحیازة القانونیة معفیا من ضریبة الق

ً م. إال أنھ، ۲۰۲۰أكتوبر  ٤العقاریة على المعامالت التي تمت بتاریخ أو بعد تاریخ  لنظام ضریبة المعامالت العقاریة،   وفقا
 م.  ۲۰۲۰أكتوبر    ٤الت على الممتلكات المباعة بعد  یمكن للمطور العقاري المعتمد استرداد ضریبة القیمة المضافة على المدخ

 
العقاریة المشمولة بنظام ضریبة المعامالت العقاریة، تخضع المجموعة لضریبة القیمة  االستبعاداتبخالف معامالت 

ً المضافة لتورید السلع والخدمات األخرى   یة. یتم تحدید للوائح ضریبة القیمة المضافة المطبقة في المملكة العربیة السعود  وفقا
مبلغ ضریبة القیمة المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة المطبق على قیمة التورید ("ضریبة القیمة المضافة على  
المخرجات") ناقصا ضریبة القیمة المضافة المدفوعة على المشتریات غیر القابلة للمطالبة بھا بموجب نظام ضریبة 

لمضافة على المدخالت"). تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات والمشتریات بعد خصم المعامالت العقاریة ("ضریبة القیمة ا
ضریبة القیمة المضافة لجمیع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ومع ذلك، تتم 

تكلفة المشتریات، في حین تتم المطالبة بضریبة    إضافة ضریبة القیمة المضافة على المدخالت المتعلقة بالتوریدات المعفاة إلى
 القیمة المضافة على المدخالت على التوریدات المختلطة باستخدام معادلة المعدل االفتراضي التناسبي.

 
 العمالت األجنبیة 

ً یتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیا بواسطة كیانات المجموعة  ألسعار الصرف الفوري للعملة   وفقا
الوظیفیة في التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة لإلثبات ألول مرة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت 
األجنبیة بأسعار الصرف الفوریة للعملة الوظیفیة السائدة في تاریخ التقریر المالي. تدرج جمیع الفروق الناتجة عن تسویة 

 أو تحویل بنود نقدیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
  

یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة لعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف كما في تاریخ  
النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة باستخدام المعامالت األولیة وال یتم تعدیلھا الحقا. یتم تحویل البنود غیر 

أسعار الصرف في التاریخ الذي جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود 
 من التغیرات في القیمة العادلة للبند. غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة

 
 الممتلكات والمعدات

 
 اإلثبات والقیاس

تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل  
 حال استیفاء معاییر اإلثبات. مثل ھذه التكالیف أیضا تكالیف االقتراض للمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل في 

 
عندما تكون األجزاء الھامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمار إنتاجیة مختلفة بشكل جوھري فإنھا تحتسب كبنود مستقلة 

 (مكونات رئیسیة) للعقارات والمعدات.
 

فتریة لذلك األصل عندما یكون من یتم إثبات تكلفة استبدال جزء كبیر من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الد
المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد 
القیمة الدفتریة للبند المستبدل. عندما یتطلب األمر استبدال قطع ھامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنیة، تقوم 

لذلك. وبالمثل، عند القیام   وفقاً وعة بإدراج مثل ھذه القطع كموجودات فردیة مع أعمار إنتاجیة محددة ویتم استھالكھا المجم
بفحص رئیسي، یتم إدراج تكلفتھ في القیمة الدفتریة للعقارات والمعدات كبدیل في حال استیفاء معاییر اإلثبات. یتم إثبات 

 رى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حال تكبدھا.جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخ
 

یتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البیع أو عندما ال یكون من المتوقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة من  
إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت  استخدامھ أو بیعھ. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء 

 البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٦ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعالممتلكات والمعدات (
 

 )یتبعاإلثبات والقیاس (
 

مراجعة الممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من حدوث انخفاض في القیمة عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف یتم 
تشیر إلى أن القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات قد ال تكون قابلة لالسترداد. عندما تزید القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات 

ثبات خسارة االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  عن قیمتھا القابلة لالسترداد، یتم إ
الموحدة. المبلغ القابل لالسترداد ھو القیمة العادلة بعد خصم تكالیف بیع الممتلكات والمعدات أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى.  

صول علیھ من بیع الممتلكات واآلالت والمعدات في معاملة تتم تمثل القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع المبلغ الذي یمكن الح
على أساس تجاري بینما قیمة االستخدام ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المتوقع أن تنشأ من االستخدام 

 المستمر للممتلكات والمعدات ومن بیعھا في نھایة عمرھا اإلنتاجي.
 

النخفاض في القیمة بخالف انخفاض قیمة الشھرة المثبتة في السنوات السابقة عند وجود داللة أن خسائر  یتم إثبات خسائر ا
 االنخفاض في القیمة المثبتة لألمالك والمعدات لم تعد موجودة أو انخفضت.

 
 استھالك

بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة. ال یتم استھالك یمثل المبلغ القابل لالستھالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ 
األراضي. یتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات ذات الصلة. یتم  

 مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة والقیم المتبقیة بصفة دوریة وتعدیلھا عند االقتضاء.
 

 أسمالیة تحت التنفیذأعمال ر
یتم إثبات األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائر انخفاض في القیمة. عندما تكون الموجودات جاھزة 

 وفقاً لالستخدام المحدد لھ، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ویتم المحاسبة عنھا  
 سیاسات المجموعة.ل
 

 عقود اإلیجار
 

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على عقد إیجار. ویعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد  
یتضمن  إیجار إذا كان یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظیر مقابل معین. لتقییم ما إذا كان العقد 

 الحق في التحكم في استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان: 
 
قد یتم تحدید ذلك بشكل صریح أو ضمني ویجب أن یكون ممیزا بشكل مادي أو   -العقد یتضمن استخدام أصل محدد  •

  یتم تحدید األصل؛ یمثل بشكل كبیر كل قدرة األصل الممیز مادیا. إذا كان لدى المورد حق استبدال جوھري، فال
 

 للمجموعة حق الحصول على جمیع المزایا االقتصادیة بشكل كبیر من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و  •
 

للمجموعة الحق في توجیھ استخدام األصل. ویحق للمجموعة ذلك عندما یكون لدیھا حقوق صنع القرارات األكثر صلة   •
الحاالت النادرة التي یكون فیھا قرار تحدید كیفیة وغرض استخدام األصل  بتغییر كیفیة وغرض استخدام األصل. في 

 بشكل مسبق، یحق للمجموعة توجیھ استخدام األصل إذا: 
 

 للمجموعة الحق في تشغیل األصل؛ أو  -
 تصمیم المجموعة لألصل بطریقة تحدد مسبقا كیف وألي غرض سیتم استخدامھ. -

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

  )یتبععقود اإلیجار (
 

 المجموعة كمستأِجر
تطبق المجموعة نموذج ا منفرد اً لالعتراف والقیاس لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود  
إیجار الموجودات المنخفضة القیمة. تعترف المجموعة بالتزام االیجار لدفع دفعات اإلیجار ویمثل حق استعمال األصل  

 حق في استعمال الموجودات األساسیة.ال
 

 موجودات حق االستخدام:
تثبت المجموعة موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي  

بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر الصلة لالستخدام). یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئیًا بالتكلفة. والحقا، تم قیاسھ  
االنخفاض في القیمة، إن وجدت، ویتم تعدیلھ مع أي إعادة قیاس لمطلوبات اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام  

مباشرة على القیاس األولي لمطلوبات عقود اإلیجار المعدلة ألیة مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء، وأي تكالیف 
أولیة متحملة وتقدیر للتكالیف التي سیتم تفكیكھا، ناقصا أي حافز إیجاري تم استالمھ. یتم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر 
لموجودات حق االستخدام على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة 

 لعمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر.على أساس القسط الثابت على مدى ا
 

إذا كانت ملكیھ األصل المستأجر تنتقل إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو أن التكلفة تعكس ممارسھ خیار الشراء، فیتم 
 احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار:

یجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة اإلیجار.  في بدایة عقد اإل
تشمل مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة) مطروحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة القبض  

و معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن  ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أ
دفعات اإلیجار أیضا سعر الممارسة لخیار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسھ المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة  

 بإنھاء العقد فیما إذا كانت شروط اإلیجار تعطي المجموعة الحق في انھاء عقد اإلیجار. 
 

یتم إثبات مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروفات في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو  
الشرط الذي یؤدي إلى سداد المدفوعات. عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض  

سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد بدایة العقد یتم  اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان
زیادة مبلغ التزامات اإلیجار لیعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإلیجارات. كما أنھ یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة  

ة العقد أو تغیر اً في مدفوعات اإلیجار (أي تغیرات في المدفوعات اللتزامات اإلیجار إذا ما كان ھناك تعدیال أو تغیر اً في مد
المستقبلیة الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحدید مثل ھذه مدفوعات اإلیجار) أو تغیر في تقییم خیار 

 شراء األصل األساسي. 
 

ودات لفترات إضافیة تتراوح بین سنة واحدة وخمس  لدى المجموعة الخیار، بموجب بعض عقود اإلیجار، في استئجار الموج
سنوات. تطبق المجموعة الحكم في تقییم ما إذا كان ھناك احتمال مؤكد معقول لممارسة خیار التجدید. وھذا یعني، أنھا تأخذ 

وعة تقییم مدة عقد  بعین االعتبار جمیع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصادیا للتجدید. بعد تاریخ البدء، تعید المجم
اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم  

 ممارسة) خیار التجدید (مثل تغییر في استراتیجیة العمل). 
 

عذر تحدید ھذا السعر بسھولة، كما یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. وفي حال ت
ھو الحال بشكل عام بالنسبة لعقود اإلیجار في المجموعة، یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ("معدل االقتراض  
اإلضافي")، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة  

االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. لذلك یعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "یتعین على    ألصل حق
المجموعة دفعھ"، وھو ما یتطلب تقدیرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس شروط 

 وأحكام عقد اإلیجار. 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 

 
 )یتبعالمحاسبیة الھامة (السیاسات  .٤
 

 )یتبععقود اإلیجار (
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة:
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ 

الموجودات منخفضة القیمة. تثبت المجموعة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار شھرا أو أقل وعقود إیجار    ۱۲مدتھا  
 ھذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار. 

 
ر   المجموعة كمؤّجِ

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال یتم من خاللھا تحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل جوھري من المجموعة كعقود 
إیجار تشغیلي. تبرم المجموعة عقود إیجار في محفظة استثماراتھا العقاریة. قررت المجموعة، بناًء على تقییم شروط 
وأحكام الترتیبات، أن تحتفظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة الجوھریة لھذه العقارات، وبالتالي یتم احتسابھا كعقود إیجار 

ً ر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  تشغیلي. ویتم إثبات إیرادات عقود اإلیجا لبنود عقود اإلیجار   وفقا
على فترة العقد على أساس منظم باعتبار أن ھذه الطریقة تمثل نموذج الوقت الذي یتم من خاللھ االستفادة من المنافع من 

 الموجودات المؤجرة. 
 

لإلیجارات في عقود اإلیجار كجزء ال یتجزأ من إجمالي الذمم المدینة لعقود  یتم إثبات حوافز عقود اإلیجار أو أي رفع 
اإلیجار ویتم احتسابھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في الفترة التي  

 تكتسب فیھا.
 

ً كعقد إیجار تمویلي.  تدیر المجموعة "برنامج تملك منزل للموظف" والذي یتم تصنیفھ للبرنامج، تقوم المجموعة ببیع  وفقا
وحدات تم إنشاؤھا للموظفین من خالل اتفاقیات إیجار تمویلي بدون فائدة على مدى عشرین سنة. بشكل عام، یحق للموظف 

ن المجموعة. یتم إثبات أن یستمر في االنتفاع من ھذا البرنامج حتى بعد سن التقاعد أو عند االستقالة أو عند إنھاء خدماتھ م
إجمالي قیمة مدفوعات اإلیجار كذمم مدینة بموجب برنامج تملك منزل للموظف. یتم تسجیل الفرق بین إجمالي الذمم المدینة  
والقیمة الحالیة للذمم المدینة كإیرادات فائدة غیر مكتسبة وتُدرج مع التأثیر المقابل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

آلخر الموحدة كمصروف منافع للموظفین. یتم إدراج إیرادات الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ا
الموحدة على مدى مدة عقد اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الفعال. في حال إلغاء عقد تملك منزل للموظف من قبل الموظف، 

ب البرنامج ویتم إدراجھ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  فیتم حجز المبلغ المدفوع من الموظف بموج
 الموحدة. 

 
 تكالیف االقتراض

تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض أموال. تتم رسملة تكالیف 
ء عقارات التطویر، باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي یتم االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل، باستثنا

فیھا فعلیا إتمام تنفیذ األعمال الضروریة إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف على قائمة  
ع ھذه التكالیف العائدة مباشرةً إلى الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمی

اقتناء أو إنشاء أصل، باستثناء عقارات التطویر، تتطلب فترة زمنیة جوھریة لتجھیزه للغرض المحدد لھ أو للبیع فإن مثل 
ھذه التكالیف یتم رسملتھا كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في 

 فیھا. حدثترة التي الفت
 

یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت القتراضات محددة حتى یتم إنفاقھا على الموجودات المؤھلة  
 من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۹ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 عقارات استثماریة
الموجودات غیر المتداولة التي یتم اقتناؤھا ألغراض اكتساب إیرادات إیجاریة أو تحقیق مكاسب العقارات االستثماریة ھي 

إضافة إلى تلك التي یتم اقتناؤھا الستعماالت مستقبلیة غیر محددة كعقارات استثماریة لكن لیس  ،رأسمالیة أو كالھما معا
بغرض البیع في سیاق العمل العادي واستعماالت في مجال إنتاج أو تورید البضائع أو الخدمات ألغراض إداریة. یتم قیاس 

أي خسائر انخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم استھالك العقارات االستثماریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و
العقارات االستثماریة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري للموجودات ذات الصلة. ال یتم استھالك 

 األرض واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ.
 

ند سحبھا بشكل دائم من االستخدام وال یكون ھناك أي منافع یتم إلغاء إثبات العقارات االستثماریة إما عند استبعادھا أو ع
اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم إثبات الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الربح أو  

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي تم بھا االستبعاد.
 

ستبدال بنود العقارات االستثماریة، والتي یتم المحاسبة عنھا بشكل منفصل یتم رسملتھا، ویتم شطب المصاریف المتكبدة ال
القیمة الدفتریة للمكونات المستبدلة. یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في  

بات جمیع المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  بند العقارات االستثماریة ذات الصلة. ویتم إث
 اآلخر الموحدة عند تكبدھا. 

 
یتم تحویل من عقارات استثماریة إلى عقارات تطویر فقط عند وجود تغیر في االستخدام مثبَت من خالل الشروع في أعمال  

ة للعقارات في تاریخ التحویل. یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة التطویر بغرض البیع. وتتم ھذه التحویالت بالقیمة الدفتری
وطریقة احتساب االستھالك بشكل دوري للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة  

 من ھذه الموجودات. 
 

موضوعي على أن العقارات االستثماریة قد  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل
. عندما تزید القیمة الدفتریة لعقار استثماري عن قیمتھ القابلة لالسترداد، یتم إثبات خسارة االنخفاض في  اانخفضت قیمتھ

للعقار االستثماري   القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة
 ناقصا تكلفة البیع وقیمة االستخدام أیھما أعلى. 

 
یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة عند وجود داللة أن خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة للعقارات 

 االستثماریة لم تعد موجودة أو انخفضت.
 

 قیاس القیمة العادلة
فصاح عن القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة كجزء من قوائمھا المالیة.  تقوم المجموعة باإل

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف  
القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس  

 تحدث إما:
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو 
  .في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة 

 
 لمجموعة. لیجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة 

 
یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر 

 األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعقیاس القیمة العادلة (
 

یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام  
 حقیق أفضل منفعة منھ. األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل ت

 
تستخدم المجموعة أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتثبت استخدام 

 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 
 

 الموجودات غیر الملموسة 
ودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي، یتم إثبات الموجودات  یتم قیاس الموج

غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غیر 
ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في  الملموسة المولدة داخلیا ویتم إظھار المصروفات  

 الفترة التي یتم تكبدھا.
 

 یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كأعمار إنتاجیة محددة أو غیر محددة. 
 

اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لمعرفة إن كان ھناك  یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا 
انخفاضا إضافیا في قیمتھا حیثما توافر مؤشر على احتمالیة تعرضھا لالنخفاض في القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة 

التغیرات اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. یتم احتساب 
في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل من أجل تعدیل 

 فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یتالءم، ویتم التعامل مع ھذه التغیرات كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة.
 

ودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في قائمة الربح أو الخسارة  یتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموج
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصروفات بما یتالءم مع وظیفیة ھذه الموجودات غیر الملموسة. 

 
غیر المحدد ال یزال ساري. وإذا    ویتم سنویا تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد لتحدید ما إذا كان العمر اإلنتاجي غیر المحدد

لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي.  
یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غیر الملموس على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع 

 تریة لألصل ویتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل.والقیمة الدف
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 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حالة وجود أي  
دلیل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. المبلغ  

ة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقصا تكالیف االستبعاد وقیمة االستخدام، أیھما القابل لالسترداد للموجودات ھو القیم
أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد ما لم یكن األصل غیر مولد لتدفقات نقدیة إلى داخل الشركة مستقالً 

عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة  بشكل كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. 
للنقد قیمتھ أو قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. عند تقییم 

لحالیة باستخدام معدل الخصم بما یعكس القیمة قید االستعمال، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا ا
التقدیرات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود. في سیاق تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد، یتم أخذ أحدث  

الئم لھذا معامالت في السوق في االعتبار. وفي حالة عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم م
 الغرض.  

 
یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد  
موجودة أو انخفضت قیمتھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو  

للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بھا سابقا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة  الوحدة المولدة 
لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ أن تم التعرف على خسارة االنخفاض السابقة. ویكون عكس القید محدودا بحیث ال تتجاوز 

أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا، بعد طرح االستھالك، مع عدم  القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد 
تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 الشامل اآلخر الموحدة.
 

اإلنتاجي غیر المحدد لمعرفة االنخفاض في القیمة السنوي على مستوى یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات العمر 
 الوحدة المحققة للنقد، كما ھو مالئم، وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة أن تكون القیمة الدفتریة قد تعرضت للھبوط.

 
 عقارات التطویر

تطویر لغرض البیع كعقارات تطویر وتدرج تُصنف العقارات التي یتم اقتناؤھا أو إنشاؤھا أو ھي في طور اإلنشاء وال
بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. تتضمن تكلفة عقارات التطویر بشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات 

ل والنفقات األخرى المتعلقة بتجھیز العقارات للبیع. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في سیاق العم
 العادي، على أساس أسعار السوق في تاریخ التقریر بعد خصم تكالیف اإلكمال مصروفات البیع. 

 
 تقوم اإلدارة بفحص القیم الدفتریة للعقارات للتطویر على أساس سنوي.

 
 ۱۲فترة تعمل دورة تشغیل العقارات التطویریة على أساس أن غالبیة العقارات التطویریة من المتوقع أن یتم تحققھا بعد 

شھرا من تاریخ التقریر. في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بتصنیف العقارات التطویریة كموجودات متداولة أو غیر متداولة  
 بناًء على التاریخ المتوقع لتحققھا. 

 
 األدوات المالیة 

 
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -اإلثبات األولي 

وفقط عندما تصبح المنشأة طرفا من   ،أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي عندمایجب على المنشأة إدراج أي  
 أحكام تعاقدیة لألداة. 
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 )یتبعاألدوات المالیة (
 

 الموجودات المالیة
 

 القیاس األولي
التجاریة التي ال تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، تقوم المجموعة بقیاس األصل  عند القیاس األولي، باستثناء الذمم المدینة 

المالي بقیمتھ العادلة. في حالة وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تتم إضافة تكالیف المعاملة  
المالي ذي الصلة. یتم إدراج تكالیف معاملة الموجودات العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي إلى القیمة العادلة لألصل  

المالیة المحملة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة،  
 إن وجدت. 

 
شھرا بسعر المعاملة   ۱۲تحق في أقل من  یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي عنصرا تمویلیا جوھریا أو التي تس

 . ۱٥للمعیار الدولي للتقریر المالي  وفقاً 
 

 التصنیف والقیاس الالحق
 تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات القیاس التالیة: 

موحدة أو من تلك الموجودات التي یجب قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة (إما من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ال )أ
 خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة)؛ و 

 تلك الموجودات التي سیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  )ب
 

یعتمد التصنیف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. إن الموجودات  
 مطفأة ھي الفئة األنسب إلى المجموعة. المالیة للمجموعة التي تقاس بالتكلفة ال

 
 لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
 موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة

 التالیة: یجب قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء الشروط 
 
االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل   )أ

 التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و 
الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ   )ب

 القائم.  وفائدة على أصل المبلغ
 

تتضمن الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدینة التجاریة وذمم الموظفین لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة  
 ألجل لدى البنوك والنقد وما في حكمھ. 

 
دل الفائدة الفعال ناقصا  بعد القیاس األولي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة مع

االنخفاض في القیمة (إن وجدت). یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء 
والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزًء أساسیا من طریقة معدل الفائدة الفعال. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعّال ضمن  

ت التمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في  إیرادا
 القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
 إعادة التصنیف

عندما، وفقط عندما، تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع  
 لمتطلبات التصنیف المذكورة أعاله.  وفقاً موجوداتھا المالیة المتأثرة بذلك 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعاألدوات المالیة (
 

 )یتبعالموجودات المالیة (
 

 إلغاء اإلثبات
یتم بشكل رئیسي إلغاء إثبات أصل مالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات 
مالیة متماثلة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة) عند انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من  

 صل. األ
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي أصل مالي أو  

ھناك مجموعة من الموجودات المالیة. ویعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد انخفضت فقط في حال كان 
دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلثبات األولي لألصل وأن  
حدث الخسارة ھذا لھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالیة التي  

ضمن دلیل االنخفاض في القیمة مؤشرات على أن الدائنین أو مجموعة من الدائنین یمكن تقدیرھا بشكل یعتد بھ. قد یت
یواجھون صعوبات مالیة كبیرة أو تعثر وتأخر في سداد الفائدة أو أصل المبلغ أو احتمالیة تعرضھم لإلفالس أو إجراء إعادة  

قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة ھیكلة مالیة وبیانات یمكن مالحظاتھا تدل على وجود انخفاض في القیمة یمكن  
 مثل األحوال االقتصادیة التي تتناسب مع حاالت التعثر في السداد.

 
من المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق باالنخفاض في قیمة   ۹یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

ضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانیة. وبدال من ذلك، تقوم المنشأة الموجودات المالیة. لیس بال
باستخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، عادةً باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات كما في تاریخ التقریر 

ً التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة  المالي. تعتمد الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین   للعقد وجمیع التدفقات النقدیة   وفقا
 التي تتوقع المجموعة استالمھا.

 
شھر، أو   ۱۲یجب قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وعمل مخصص لھا إما بمبلغ یعادل (أ) الخسائر المتوقعة على مدى 

خاطر االئتمانیة التي لم تحدث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ (ب) الخسائر المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للم
  ۱۲اإلثبات األولي، یتم احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ التي تنتج عن حاالت التخلف عن السداد االفتراضیة الـ 

تمان التي حدثت فیھا زیادة كبیرة في شھرا). بالنسبة لمخاطر االئ ۱۲شھرا القادمة (الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي، یتعین وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

 للمخاطر، بصرف النظر عن توقیت التخلف عن السداد (الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر).
 

التجاریة التي تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، یتم استخدام طریقة مبسطة بحیث ال توجد حاجة لعمل بالنسبة للذمم المدینة 
تقییم للزیادة في المخاطر االئتمانیة في كل تاریخ تقریر مالي. بدال من ذلك، یمكن أن تختار المنشأة تكوین مخصص مقابل 

مر. اختارت المجموعة االستفادة من خیار الخسائر االئتمانیة الخسائر المتوقعة بناًء على الخسائر المتوقعة على مدى الع
المتوقعة على مدى العمر. وبالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان وعوضا عن ذلك تقوم المجموعة  

ي. قامت المجموعة  بتسجیل مخصص خسارة على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر في تاریخ كل تقریر مال
ً بإنشاء مصفوفة مخصص استناداً إلى الخبرة التاریخیة لخسائر االئتمان ویتم تعدیلھا   لعوامل االستقراء المستقبلي الخاصة    وفقا

 بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 
 

ام نموذج الخسائر االئتمانیة بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، یتوجب على المنشأة استخد
 المتوقعة على مدى العمر. 
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعاألدوات المالیة (
 

 )یتبعالموجودات المالیة (
 

 )یتبعاالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (
ویتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو  یتم خفض القیمة الدفتریة لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص 

. تستمر إیرادات العموالت في االستحقاق على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام  الموحدة الخسارة والدخل الشامل اآلخر
أو   معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. وفي حال زاد

نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة التقدیري بسبب حدث وقع بعد تسجیل االنخفاض في القیمة فیتم 
زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة سابقا من خالل تعدیل حساب المخصص. إذا تم عكس قید شطب ما في  

 ت أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. وقت الحق، فیتم قید االسترداد إلى إیرادا
 

یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد األصل المالي  
یما یتعلق بتوقیت ومقدار الشطب بالكامل أو جزء منھ. بالنسبة للعمالء األفراد، تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقییم ف

بناًء على ما إذا كان ھناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة أي استرداد جزء كبیر من المبلغ المشطوب. إال أن  
الموجودات المالیة التي تم شطبھا ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة إلزامیة للتماشي مع إجراءات المجموعة السترداد  

 بالغ المستحقة.الم
 

تعتبر المجموعة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما یكون من غیر المرجح أن یدفع المدین التزاماتھ االئتمانیة إلى 
 المجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى إجراءات مثل تحقق أوراق مالیة (إن وجدت أي منھا).

 
 المطلوبات المالیة

 
 القیاس األولي

نیف المطلوبات المالیة عند االعتراف األولى كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  یتم تص
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة وكقروض وسلف وذمم دائنة ــ حسب مقتضى الحال. 

 
جل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم  یتم تسجیل جمیع المطلوبات المالیة بدایة بالقیمة العادلة، وفي حال القروض طویلة األ

التكالیف المباشرة العائدة إلى المعاملة. تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة ذمم دائنة ومطلوبات عقود إیجار ومبالغ مستحقة 
 الدفع وقروض ألجل. 

 
 التصنیف والقیاس الالحق

 وقت الحق بالقیمة المطفأة، فیما عدا: یجب على المنشأة تصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا في 

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  )أ
 المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل لالستبعاد أو عند تطبیق طریقة المشاركة المستمرة.  )ب
 عقود ضمان مالي.   )ج
 زامات لتقدیم قرض بمعدل أقل من سعر العمولة في السوق. الت )د
المقابل المحتمل المثبت من قبل الجھة المقتنیة في عملیة تجمیع أعمال والتي ینطبق علیھا المعیار الدولي للتقاریر   )ه

أو الخسارة   . یتم قیاس ھذا المقابل المحتمل الحقا بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة في قائمة الربح۳المالیة 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعاألدوات المالیة (
 

 )یتبعالمطلوبات المالیة (
 

 )یتبعالتصنیف والقیاس الالحق (
الفعلیة، إذا كان ذلك قابال للتطبیق. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة للمجموعة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة  

تدرج األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات المطلوبات من خالل 
 عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعال. 

 
قتناء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على اال

جزًء أساسیا من طریقة معدل الفائدة الفعال. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلیة كتكالیف تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
 إعادة التصنیف

 ال یمكن للمجموعة إعادة تصنیف أي مطلوبات مالیة.
 

 اإلثباتإلغاء 
یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاء مدتھا. وعند استبدال التزام مالي  
موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا االستبدال  

مل معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجدید. یتم إثبات الفرق ما بین القیم أو التعدیل یتم التعا
 الدفتریة ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
 مقاصة األدوات المالیة 

ي في قائمة المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصاف
حالي نافذ نظاما لتسویة المبالغ المدرجة وتوفر النیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي لتحقیق 

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 

 النقد وما في حكمھ
لدى البنوك واستثمارات أخرى قصیرة األجل ذات سیولة عالیةـ  إن وجدت،  یتكون النقد وما حكمھ من نقد في الصندوق ونقد  

 تاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أقل والخاضعة لمخاطر ضئیلة في التغیرات في القیمة. 
 

 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك
لیة أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سنة تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إیداعات لدى البنوك مدة استحقاقھا األص

 واحدة من تاریخ اإلیداع.
 

 المخصصات
تُدرج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال أن  

د منافع اقتصادیة ویكون یُطلب من المجموعة سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى خارج المجموعة تجس
باإلمكان إجراء تقدیر یعتد بھ لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبیل المثال ـ  

ً  بموجب عقد تأمین، فیتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما یكون السداد مؤكداً  . یتم عرض المصروف  فعلیا
 بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي سداد.المتعلق 
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعالمخصصات (
إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھریا، یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل الخصم  

س تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات. عند استخدام الخصم یتم تسجیل الذي یعك
 الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
دل لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد محتمال تدفق موارد خارجیة  یتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تقریر مالي وتُع

 مطلوبة متضمنة منافع اقتصادیة لسداد االلتزام، فانھ یتم عكس المخصص. 
 

 منافع الموظفین 
 

 منافع الموظفین قصیرة األجل 
یتم احتساب منافع الموظفین القصیرة األجل عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعھ إذا كان  
لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل 

 موثوق. 
 

 ة برامج المنافع المحدد
ً تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غیر ممولة إلنھاء خدمات / مكافأة نھایة الخدمة للموظفین    لقانون العمل السعودي.   وفقا

 
یتم احتساب صافي التزام المجموعة فیما یتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا 

الحالیة والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ. یتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنویا من قبل خبیر  الموظف في الفترة 
 إكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.

 
الشامل  یتم إثبات إعادة قیاس صافي مطلوبات المنافع المحددة، الذي یتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة في قائمة الدخل  

اآلخر مباشرة. یتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة.  
یتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 الشامل اآلخر الموحدة.
  

تغیر منافع خطة ما أو یتم تقلیص الخطة، یتم إثبات التغییر الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربح  عندما ت
أو الخسارة ذات الصلة بخدمة سابقة أو یتم إثبات الربح أو الخسارة تخفیض المدة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

 اآلخر الموحدة مباشرة. 
 

لتزام المتعلق بمكافأة نھایة الخدمة للموظفین، فإن عملیة التقییم اإلكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل  بخصوص اال
 في المملكة العربیة السعودیة وكذلك سیاسة المجموعة. 

 
 التقاریر القطاعیة

 
 إن القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المنشأة: 

 
الممكن أن تحقق لھ إیرادات ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادات  یشارك في أنشطة األعمال التي من  )۱

 والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛ 
تحلیلھا بشكل مستمر من قبل المسئول الرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة وذلك التخاذ  منتائجھ التشغیلیة یت )۲

 وارد وتقییم األداء؛ و القرارات المتعلقة بتوزیع الم
 .مستقلبشكل  التي تتوفر عنھاالمعلومات المالیة  )۳
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۷ 

 
 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 )یتبعالتقاریر القطاعیة (
 

 . ۳٤لمزید من التفاصیل عن قطاعات األعمال، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

بیئة اقتصادیة معینة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاعات  یقوم القطاع الجغرافي بتقدیم منتجات أو خدمات ضمن 
التشغیل في بیئات اقتصادیة أخرى. وحیث أن المجموعة تزاول أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة فقط فلم یتم عرض  

 قطاعات جغرافیة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 
 الھامة التغییرات في السیاسات المحاسبیة  .٥
 

، نشرت لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي قراًرا بخصوص جدول األعمال "نقل البضائع المبنیة ۲۰۱۹خالل 
 تكالیف االقتراض" (یشار إلیھا فیما یلي بـ "قرار جدول األعمال"). ۲۳معیار المحاسبة الدولي   -بمرور الوقت 

 
(تحت التنفیذ) الخاص بالوحدات غیر المباعة التي تحت اإلنشاء التي تقوم ینص قرار جدول األعمال على أن المخزون 

المجموعة بإثباتھا، ال یعتبر موجودات مؤھلة. ویوضح قرار جدول األعمال أن ھذه الموجودات جاھزة للبیع المخطط لھ في  
عمالء المناسبین، وعند التوقیع على عقد  حالتھا الحالیة، أي أن المجموعة تعتزم بیع الوحدات المبنیة جزئیًا بمجرد أن تجد ال

مع العمیل ستنقل السیطرة على أي أعمال تحت التنفیذ تتعلق بھذه الوحدة إلى العمیل، فھذه لیست موجودات مؤھلة وبالتالي  
لرسملة تكالیف االقتراض. قامت المجموعة بتبني قرار جدول األعمال   ۲۳ال تستوفي متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

 األثر الناتج عن تغییر السیاسة المحاسبیة على القوائم المالیة الموحدة كما یلي:و
 

 السیاسة السابقة
 

تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض أموال. تتم رسملة تكالیف 
معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي یتم فیھا فعلیا إتمام تنفیذ األعمال االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام 

الضروریة إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
رةً إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج الشامل اآلخر الموحدة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمیع ھذه التكالیف العائدة مباش

أصل تتطلب فترة زمنیة جوھریة لتجھیزه للغرض المحدد لھ أو للبیع فإن مثل ھذه التكالیف یتم رسملتھا كجزء من تكلفة 
 األصل ذي الصلة. ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فیھا.

 
االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت القتراضات محددة حتى یتم إنفاقھا على الموجودات المؤھلة  یتم خصم إیرادات 

 من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. 
 

 السیاسة المعدلة
 

الیف تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض أموال. تتم رسملة تك
االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل، باستثناء عقارات التطویر، باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي یتم 
فیھا فعلیا إتمام تنفیذ األعمال الضروریة إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف على قائمة  

شامل اآلخر الموحدة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمیع ھذه التكالیف العائدة مباشرةً إلى الربح أو الخسارة والدخل ال
اقتناء أو إنشاء أصل، باستثناء عقارات التطویر، تتطلب فترة زمنیة جوھریة لتجھیزه للغرض المحدد لھ أو للبیع فإن مثل 

إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في   ھذه التكالیف یتم رسملتھا كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. ویتم
 الفترة التي تحدث فیھا.

 
یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت القتراضات محددة حتى یتم إنفاقھا على الموجودات المؤھلة  

 من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 

 
 )یتبعالمحاسبیة الھامة (التغییرات في السیاسات  .٥
 

 حسب المدرج سابقا 

التعدیالت بموجب 
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة ۲۳الدولي 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  
 قائمة المركز المالي

    
 ۹۲۲٫۷٦۳ ) ۱۳۱٫٦۱۷( ۱٫۰٥٤٫۳۸۰ الجزء غیر المتداول -عقارات تطویر 
 ۷۲۰٫۸٤٥ ) ٦۹٫۲۸۱( ۷۹۰٫۱۲٦ الجزء المتداول -عقارات تطویر 

 ٦۳۰٫۹۷٥ ) ۸۳٫۹۳۷( ۷۱٤٫۹۱۲ الجزء غیر المتداول –إیرادات غیر مفوترة 
 ٤۱۳٫۱٤٤ ٥۱٫۰۰۳ ۳٦۲٫۱٤۱ الجزء المتداول –إیرادات غیر مفوترة 

 ۱۷٫۳۳۳٫۹٥۸ ) ۲۳۳٫۸۳۲( ۱۷٫٥٦۷٫۷۹۰ إجمالي الموجودات 
عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة 

 ) ۹۸٫۲٤٤( األجل
 
)۱۸٫۱٤٤ ( 

              
)۱۱٦٫۳۸۸ ( 

 )٦٫۸٤۷٫۸٦۸( ) ۱۸٫۱٤٤( )٦٫۸۲۹٫۷۲٤( إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 )۱٫٤۰۹٫۲۸۱( ) ۲٥۱٫۹۷٦( )۱٫۱٥۷٫۳۰٥( خسائر متراكمة

 

 حسب المدرج سابقا 

التعدیالت بموجب 
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة  ۲۳الدولي 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  
 قائمة المركز المالي

    
 ۱٫٤٥۸٫۳۲٤ ) ۱٤٤٫۷۸٥( ۱٫٦۰۳٫۱۰۹ الجزء غیر المتداول -عقارات تطویر 
 ۳٤۷٫۰۷۹ ) ٦٤٫۰۱۹( ٤۱۱٫۰۹۸ المتداولالجزء  -عقارات تطویر 

 ۱۸۳٫۹۰۱ ) ۲٥٫۲۲۲( ۲۰۹٫۱۲۳ الجزء غیر المتداول –إیرادات غیر مفوترة 
 ٥۰۸٫۳۹٥ ٦٫۰٥۱ ٥۰۲٫۳٤٤ الجزء المتداول –إیرادات غیر مفوترة 

 ۱۷٫۱۱۳٫۷۲٤ ) ۲۲۷٫۹۷٥( ۱۷٫۳٤۱٫٦۹۹ إجمالي الموجودات 
عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة 

 ) ٦۹٫٤۹۳( األجل
 

٥۸۲ 
 
)٦۸٫۹۱۱ ( 

 )۷٫۲۱۱٫۲٥۲( ٥۸۲ )۷٫۲۱۱٫۸۳٤( إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 ) ۸٦۱٫٤۷۰( ) ۲۲۷٫۳۹۳( ) ٦۳٤٫۰۷۷( خسائر متراكمة

 
 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 

 
 )یتبعالتغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ( .٥

 

 )یتبعالسیاسة المعدلة (

 
حسب المدرج 

 سابقا

التعدیالت بموجب 
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة ۲۳الدولي 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
    

 ۹٤٦٫۸۰۷ ) ٤۰٫۰۸۱( ۹۸٦٫۸۸۸ إیرادات 
 ) ٦٤٤٫۸۱۹( ۳۹٫٦٤۹ ) ٦۸٤٫٤٦۸( تكلفة إیرادات
 ۳۰۱٫۹۸۸ ) ٤۳۲( ۳۰۲٫٤۲۰ مجمل الربح

 ) ۳۳۸٫۰۳٦( ) ٤۳۲( ) ۳۳۷٫٦۰٤( خسارة من عملیات رئیسیة
 ) ۲٦۸٫۷۳٦( ) ۳۱٫۷٤۳( ) ۲۳٦٫۹۹۳( أعباء تمویلیة

 ۱۰۹٫٦۰۷ ۷٫٥۹۲ ۱۰۲٫۰۱٥ إیرادات أخرى 
 ) ٤۸۸٫۳۹۱( ) ۲٤٫٥۸۳( ) ٤٦۳٫۸۰۸( خسارة السنة قبل الزكاة

 ) ٤٥٫۰۰۰( - ) ٤٥٫۰۰۰( الزكاة
 ) ٥۳۳٫۳۹۱( ) ۲٤٫٥۸۳( ) ٥۰۸٫۸۰۸( صافي خسارة السنة 

 ) ٥٤۷٫۲۰۲( ) ۲٤٫٥۸۳( ) ٥۲۲٫٦۱۹( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
 ) ۰٬٦۳( ) ۰٬۰۳( ) ۰٬٦۰( خسارة السھم (باللایر السعودي لكل سھم)

 ) ۲٥۱٫۸۰۹( ) ۱۱٫۲۳٤( ) ۲٤۰٫٥۷٥( أنشطة تشغیلیة
 ) ۳۹۱٫۲۷٦( - ) ۳۹۱٫۲۷٦( أنشطة استثماریة
 ٤٤٤٫۸٤٦ ۱۱٫۲۳٤ ٤۳۳٫٦۱۲ األنشطة التمویلیة

 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت .٦

 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

القوائم المالیة. تعتزم المجموعة  فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار 
 تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول.

 المعیار / التفسیر
 

 الوصف
ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ 

 من أو بعد التاریخ التالي
   

،  ۳۹معیار المحاسبة الدولي 
المعاییر الدولیة للتقریر المالي  

 ۱٦و  ۹  ،۷، ٤
 -إصالح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة 

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ ۲المرحلة  
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 

التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 م۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -المالي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ االستخدام المقصود 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
المعیار الدولي للتقریر المالي  

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱المحاسبة الدولي معیار 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
المعیار الدولي للتقریر المالي  

ومعیار المحاسبة الدولي   ۱۰
۲۸ 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 

على المعیار الدولي للتقریر المالي   (التعدیالت
 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
 السریان مؤجل إلى أجل غیر مسمى

 

تقوم المجموعة بتقییم مدى إمكانیة تطبیق وآثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على قوائمھا المالیة عند  
 التطبیق، حیثما ینطبق ذلك.



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 

 
 اإلیرادات   .۷

 دیسمبر ۳۱           
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدل)  

   اإلیرادات حسب قطاعات التشغیل: 
 ٥۰۰٫٤٦۲ ۹۲٫٦۳۳ أنشطة سكنیة

 ۳۰۰٫۸۰۳ ۲۸۱٫۸۱۰ تطویر صناعي
 ۷۳٫۸٥٦ ۹۸٫۱۹٦ ضیافة وترفیھ 

 ۷۱٫٦۸٦ ۷٤٫٦٤۸ أخرى 
 ──────── ──────── 
 ٥٤۷٫۲۸۷ ۹٤٦٫۸۰۷ 

 ════════ ════════ اإلیرادات حسب الطبیعة:
 ٦۷۰٫۲۸۲ ۲۲۹٫٤٦۸ بیع عقارات

 ۱۱۷٫٥٤۲ ۱۳٥٫۰٦٥ التأجیر
 ۷۰٫٥٦٦ ۹۳٫۰۳۱ ضیافة 
 ۸۸٫٤۱۷ ۸۹٫۷۲۳ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ٥٤۷٫۲۸۷ ۹٤٦٫۸۰۷ 
 ════════ ════════ 
 
 تكلفة اإلیرادات .۸
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
    

 ۲۱۲٫۹۸۲ ۱٦۹٫۰۲۲ )۱۹تكلفة العقارات (اإلیضاح 
 - ۱۳۷٫٦۲۲ ) ۱۹مخصص عقارات التطویر (اإلیضاح 

 ۱٥۰٫٤۲٤ ۱٥۰٫۱۲٦ استھالك
 ۹۰٫۱۱۹ ۸٦٫٦٦۱ تكالیف موظفین

 ۱٦٫٤۷٤ ۲۱٫۷٦۸ ضیافة 
 ٥۱۲ ٦٫۱۹۹ تكالیف متعلقة بالتأجیر

 ٦۰٫۱٥٤ ٤۳٫۲٥۰ صیانة
 - ٥۹٫۳۷۱ تكالیف تجدید

 - ۹۷٫۰۲۹ ) ۱٤االنخفاض في القیمة (اإلیضاح 
 ۱۱٤٫۱٥٤ ۹٥٫۲٦۸ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۸٦٦٫۳۱٦٤٤٫ ٦۸۱۹ 
 ════════ ════════ 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۱ 

 
 مصروفات البیع والتسویق  .۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۲٦٫۸۳۸ ۲۲٫۸۸٥ تكالیف موظفین
 ٦٫٥۰۸ ۳۳٫٥۷۳ مصروفات ترویج

 ۱۷٫۹٥۳ ۹٫۷٦۱ تكالیف عالمات تجاریة وتسویق
 ۱۲٫۸٤۸ ٦٫۸۹۷ تكالیف إعالن 
 ۲٫۰۳۰ ۲٫۰٥٤ عالقات عامة 

 ۱۳٫۳۱٤ ٤٫٥۰٦ أخرى 
 ──────── ──────── 
 ۷۹٫٦۷٦ ۷۹٫٤۹۱ 
 ════════ ════════ 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۱۰
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۲۰۳٫٦٥۲ ۲۰۳٫۱۹۸ تكالیف موظفین
 ۳۳٫۱۷۲ ۲۹٫۱۰۰ أتعاب مھنیة

 ۲۳٫٤۹۲ ۱۹٫۱۳۲ اتصاالت ومصروفات مكتبیة
 ۱۰٫٥٤۲ ٦٫۸۳٤ المدینة المرافق وخدمات إدارة  

 ۳٫۹۳۱ ٤٫۹٤۲ إصالحات وصیانة
 ۱٥٫۸٦۳ ۱۳٫۸۸۸ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۲۷۷٫۰۹٤ ۲۹۰٫٦٥۲ 
 ════════ ════════ 
 

 األعباء التمویلیة .۱۱
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
    

 ۲٥۹٫٦٦۷ ۳۰۸٫٥۹۳ عمولة على قروض 
 ٥٫۲٦٥ ۳٫۹٥۸ )۲-۱٥یجار (اإلیضاح اإلأعباء تمویلیة على عقود 

 ۳٫۸۰٤ ۳٫۰۱۷ أعباء بنكیة
 ─────── ─────── 
 ۳۱٥٫٥٦۸ ۲٦۸٫۷۳٦ 
 ═══════ ═══════ 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۲ 

 
 اإلیرادات األخرى، بالصافي  .۱۲

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
   

 ٥٥٫۲٤۳ ٤۷٫٥٥۰ ) أدناه)أتعویض مصروفات (انظر اإلیضاح (
 ۲٤٫۷۷۹ ۳۹٫٤۹٥ إطفاء فائدة غیر مكتسبة (انظر إیضاح (ب) أدناه)

 ۱٫۰٥٥ ۳٫۷۱۷ ى الغرض منھا ھعكس قید مستحقات انت
 ۳۸٫۲۹۷ ٥٫۷۱۷ أرباح من بیع عقارات استثماریة (انظر اإلیضاح (ج) أدناه)

 ) ۱۰٫۰۰۰( - مطالبات (انظر اإلیضاح (د) أدناه)مخصص تسویة 
 ۲۳۳ ۱۸٫۷٦۳ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۱۱٥٫۲٤۲ ۱۰۹٫٦۰۷ 
 ════════ ════════ 
 
أبرمت المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع طرفین خارجیین لتطویر وتمویل وتشغیل معھد أكادیمي تعلیمي في مدینة  )أ

ً الملك عبد هللا االقتصادیة.   لشروط االتفاقیة، فإن صافي خسارة التشغیل للعمر اإلنتاجي للمعھد یجب تمویلھا من   وفقا
  ۳۱ملیون دوالر أمریكي. باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتھیة في  ٥۸٫٥قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 

یجة لذلك، تم سداد صافي  ملیون دوالر أمریكي. ونت ۱٦م، تمت الموافقة على تمویل إضافي قدره ۲۰۲۰دیسمبر 
  ٥٥٫۲م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۷٫٦الخسارة التشغیلیة أو مصروفات المعھد المذكور والبالغة 

ً ملیون لایر سعودي)، المتكبدة خالل السنة، تم المحاسبة عنھ كإیرادات أخرى   لذلك.  وفقا
 

م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۹٫٥الجوھري مبلغ بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل  )ب 
 ملیون لایر سعودي). ۲٤٫۷

 
ملیون    ٥٫۷خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة مما نتج عنھ ربح بلغ   )ج 

 ملیون لایر سعودي).  ۳۸م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (
 

یئة حكومیة بتقدیم مطالبة ضد الشركة تتعلق بعملیات فیالت أوشیانا. واعترضت  م، قامت ھ۲۰۱۹خالل سنة  ) د 
الشركة على المطالبة بتقدیم جمیع المستندات المطلوبة، ولم یتم الوصول إلى قرار حتى اآلن. وإلغالق القضیة،  

كتسویة كاملة ونھائیة ملیون لایر سعودي، یتم دفعھا على عشر أقساط متساویة،    ۱۰اقترحت الھیئة الحكومیة مبلغ  
 قبلتھا الشركة. وبناًء علیھ، فقد تم إدراجھ كمخصص في دفاتر الحسابات.

 
 خسارة السھم .۱۳

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح للسنة العائدة إلى مالكي األسھم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  

 األسھم العادیة القائمة خالل السنة.  
 

یتم احتساب الربحیة المخفضة للسھم بقسمة الربح العائد إلى مالكي األسھم للشركة األم (بعد تعدیل الفائدة على األسھم 
الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسھم  

تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة. وبما أن المجموعة لیس  العادیة التي سیتم إصدارھا عند
لدیھا أي أسھم قابلة للتحویل فإن الربحیة األساسیة للسھم تساوي الربحیة المخفضة للسھم. عالوة على ذلك، لم یتم عرض  

 یات متوقفة خالل السنة. احتساب ربحیة منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عمل
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 

 
 )یتبعخسارة السھم ( .۱۳

 
 یتم احتساب خسارة السھم على النحو التالي:

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
   

 ) ٥۳۳٫۳۹۱( )۱٫۲٤۸٫۳٦٤( الخسارة العائدة لمالكي األسھم العادیة في الشركة األم 
 ═════════ ═════════ 

 ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ )لایر سعودي ’۰۰۰المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (
 ═════════ ═════════ 

 ) ۰٬٦۳( )۱٬٤۷( األساسیة والمخفضة  –خسارة السھم (باللایر السعودي)  
 ═════════ ═════════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ٤٤  

 
 الممتلكات والمعدات  .۱٤

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب االستھالك:

 سنة  ۱۰ - ۲ عقارات مستأجرةتحسینات على  سنة  ٥۰-۱۰ مباني
 سنة  ۱۰ - ٤ أثاث ومفروشات سنوات ۱۰-٥ وماكینات ثقیلة معدات 

 سنوات ٤ سیارات سنوات ۳ معدات مكتبیة
   سنة  ۳۰-۱۰ موجودات بنیة تحتیة

 
 

 
 أرض مملوكة 
ألف لایر  
 سعودي 

 
 مباني 

ألف لایر  
 سعودي 

تحسینات على  
عقارات  
 مستأجرة  
ألف لایر  

 سعوي 

ثقیلة  معدات 
 وماكینات  
ألف لایر  
 سعودي 

أثاث  
 ومفروشات 
ألف لایر  
 سعودي 

 معدات مكتبیة 
ألف لایر  
 سعودي 

 سیارات 
ألف لایر  
 سعودي 

موجودات بنیة  
 تحتیة

ألف لایر  
 سعودي 

أعمال  
رأسمالیة تحت  

 التنفیذ 
ألف لایر  
 سعودي 

 
 اإلجمالي 
 م ۲۰۲۰

لایر  ألف 
 سعودي 

           التكلفة: 
 ۷٫۱۳۰٫٥۱٤ ۱٫۸۱۷٫۱۲٦ ۳٫۱۷۰٫٤٦٦ ۱٥٫۰۸۹ ۹۷٫٤۱۲ ۱٥٥٫۰۹۸ ۹۰٫۱۰٥ ۳۳٦٫٤۰۷ ۱٫۳۱۳٫٥۲۸ ۱۳٥٫۲۸۳ في بدایة السنة كما 

 ۱٤٤٫۰۰۲ ۱۳۱٫۳۸۷ ۲٥ ۲۹٥ ۳٫۹۲٥ ٤٫۸۲۹ ۱٫٥٥۳ ۱٫۹۱۲ ۷٦ - إضافات 
 - )۱۲۲٫۰۳٤( ۱۹٫٥۰۹ ٤۷ ٥٫۲٥۹ ۱٫۲۳۱ - ۷۷۰ ۹٥٫۲۱۸ - تحویالت 

االنخفاض في القیمة (اإلیضاح (ه)  
 ) ٤۰أدناه واإلیضاح 

 
- )۱٤۲٫۱۹۷( 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- )۱۰٫۹۹۹( )۱٥۳٫۱۹٦ ( 

 ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 
 ۷٫۱۲۱٫۳۲۰ ۱٫۸۱٥٫٤۸۰ ۳٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱٥٫٤۳۱ ۱۰٦٫٥۹٦ ۱٦۱٫۱٥۸ ۹۱٫٦٥۸ ۳۳۹٫۰۸۹ ۱٫۲٦٦٫٦۲٥ ۱۳٥٫۲۸۳ في نھایة السنة كما 

  ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 
           االستھالك: 

 ۱٫۲٥۰٫۷٦۷ - ٦۱۹٫۰۲۸ ۱۲٫۳٦۰ ۷۱٫٥۰۷ ۱۱۷٫۸۷۹ ٤٤٫۱۳٥ ۹۳٫۱۸۷ ۲۹۲٫٦۷۱ - في بدایة السنة كما 
 ۲٦۰٫۸۹۳ - ۱۲۹٫۸٦۷ ۲٫٦۳٥ ۱٥٫۸۳۰ ۲۱٫۲۱۲ ۱۲٫۸۹۱ ۲٦٫٤۳۲ ٥۲٫۰۲٦ - المحمل للسنة 

 ۱٫٥۱۱٫٦٦۰ - ۷٤۸٫۸۹٥ ۱٤٫۹۹٥ ۸۷٫۳۳۷ ۱۳۹٫۰۹۱ ٥۷٫۰۲٦ ۱۱۹٫٦۱۹ ۳٤٤٫٦۹۷ - في نھایة السنة كما 
 ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 

           صافي القیمة الدفتریة  
 ٥٫٦۰۹٫٦٦۰ ۱٫۸۱٥٫٤۸۰ ۲٫٤٤۱٫۱۰٥ ٤۳٦ ۱۹٫۲٥۹ ۲۲٫۰٦۷ ۳٤٫٦۳۲ ۲۱۹٫٤۷۰ ۹۲۱٫۹۲۸ ۱۳٥٫۲۸۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  كما   
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ٤٥  

 
 )یتبعالممتلكات والمعدات ( .۱٤

 
 

 
 أرض مملوكة 
ألف لایر  
 سعودي 

 
 مباني

ألف لایر  
 سعودي 

تحسینات على  
عقارات  
 مستأجرة  
ألف لایر  
 سعودي 

ثقیلة  معدات 
 وماكینات 
ألف لایر  
 سعودي 

أثاث  
 ومفروشات 
ألف لایر  
 سعودي 

 معدات مكتبیة
ألف لایر  
 سعودي 

 سیارات 
ألف لایر  
 سعودي 

موجودات بنیة  
 تحتیة

ألف لایر  
 سعودي 

أعمال  
رأسمالیة تحت  

 التنفیذ
ألف لایر  
 سعودي 

 
 اإلجمالي 
 م۲۰۱۹

ألف لایر  
 سعودي 

           التكلفة: 
 ٦٫٤٥۱٫٤۷۸ ۱٫۷۷۱٫۸۸۱ ۳٫۰۲۳٫٦٦۲ ۱٤٫۹۱۹ ۷۹٫٤۳۲ ۱۳٥٫۳٤۲ ٦۳٫۲۰۳ ۱٥۷٫۲۳۱ ۱٫۰۷۰٫٥۲٥ ۱۳٥٫۲۸۳ في بدایة السنة كما 

 ٥۰۳٫۱۸۰ ٤٦۸٫٦۳۲ - ۷۷۰ ٦٫٦٦٥ ۳٫۲۱٥ ۱٫٤۷۷ ۲۱٫۷۰۷ ۷۱٤ - إضافات 
 - )٤۲۳٫۲۲۰( ۱٤٦٫۸۰٤ - ۱۱٫۳۱٥ ۱٦٫٥٤۱ ۲٥٫٤۲٥ ۱٥۰٫٥۲٥ ۷۲٫٦۱۰ - تحویالت 

المحول من عقارات استثماریة  
 ) ۱٦(اإلیضاح 

 
- 

 
۱٦۹٫٦۷۹ 

 
٦٫۹٤٤ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۱۷٦٫٦۲۳ 

االنخفاض في القیمة (اإلیضاح (ه)  
 أدناه)

- - - - - - - - )۱٦۷( )۱٦۷( 

 )٦۰۰( - - )٦۰۰( - - - - - - استبعادات
 ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 

 ۷٫۱۳۰٫٥۱٤ ۱٫۸۱۷٫۱۲٦ ۳٫۱۷۰٫٤٦٦ ۱٥٫۰۸۹ ۹۷٫٤۱۲ ۱٥٥٫۰۹۸ ۹۰٫۱۰٥ ۳۳٦٫٤۰۷ ۱٫۳۱۳٫٥۲۸ ۱۳٥٫۲۸۳ في نھایة السنة كما 
  ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 

           االستھالك:
 ۹۸٤٫٦۱۰ - ٤۹۱٫۰۲۹ ۱۰٫۲۳۹ ٥۸٫۸۲۹ ۹۱٫٤٦٥ ۳۳٫٤۷۲ ٥٦٫۹۰۲ ۲٤۲٫٦۷٤  في بدایة السنة كما 

 ۲٦٦٫۷٥۷ - ۱۲۷٫۹۹۹ ۲٫۷۲۱ ۱۲٫٦۷۸ ۲٦٫٤۱٤ ۱۰٫٦٦۳ ۳٦٫۲۸٥ ٤۹٫۹۹۷ - المحمل للسنة 
 )٦۰۰( - - )٦۰۰( - - - - - - استبعادات

 ۱٫۲٥۰٫۷٦۷ - ٦۱۹٫۰۲۸ ۱۲٫۳٦۰ ۷۱٫٥۰۷ ۱۱۷٫۸۷۹ ٤٤٫۱۳٥ ۹۳٫۱۸۷ ۲۹۲٫٦۷۱ - في نھایة السنة كما 
 ───── ──── ────── ────── ────── ──── ──── ────── ────── ───── 

           صافي القیمة الدفتریة  
 ٥٫۸۷۹٫۷٤۷ ۱٫۸۱۷٫۱۲٦ ۲٫٥٥۱٫٤۳۸ ۲٫۷۲۹ ۲٥٫۹۰٥ ۳۷٫۲۱۹ ٤٥٫۹۷۰ ۲٤۳٫۲۲۰ ۱٫۰۲۰٫۸٥۷ ۱۳٥٫۲۸۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في كما  
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤٦ 

 
 )یتبعالممتلكات والمعدات ( .۱٤

  
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي: )أ

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ٦۹٫۹٥۸ ۷۱٫۹۹۰ تكلفة إیرادات
 ۱۹٦٫۷۹۹ ۱۸۸٫۹۰۳ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۲٦۰٫۸۹۳ ۲٦٦٫۷٥۷ 

 ════════ ════════ 
 

تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي تكالیف إنشاء تتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة   )ب
 الملك عبد هللا االقتصادیة.  

 
  ۱۲۸م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۹۷تتضمن األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ  )ج 

 سعودي).ملیون لایر 
 

ملیون لایر سعودي)، تتعلق بشكل رئیسي  ۱۳٥م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥تبلغ قیمة األرض المملوكة  )د
 بالبنیة التحتیة وموجودات التشغیل. 

 
ملیون لایر   ۱٥۳٫۲، أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القیمة بلغت م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  )ه

 ملیون لایر سعودي). ۰٫۱۷م: ۲۰۱۹سعودي (
 

 تم توزیع اإلطفاء المحمل للسنة كما یلي:
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 - ۹۷٫۰۲۹ )۸تكلفة اإلیرادات (اإلیضاح 
 ۱٦۷ ٥٦٫۱٦۷ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۱٥۳٫۱۹٦ ۱٦۷ 

 ════════ ════════ 
 

ملیون لایر سعودي) بالكامل   ۲۷۲م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۳۲۰ممتلكات ومعدات بلغ مجمل قیمتھا الدفتریة   )و
 ولكن ال تزال تعمل.

 
ملیون لایر سعودي) كتكلفة  ۹٦٫۸م: ۲۰۱۹مبلغ ال شيء لایر سعودي (رسملة م، تم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  )ز

 اقتراض إلنشاء ممتلكات ومعدات.
 

المجموعة بتحویل بعض التكالیف من / إلى الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة بناًء على التغییر في  قامت   )ح
 االستخدام المزمع لھذه المشاریع. 

 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۷ 

 
 عقود اإلیجار .۱٥

 
 موجودات حق االستخدام ۱-۱٥

 
 االستھالك:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات حق االستخدام الحتساب 

 
 سنوات ۱۰-۳ مباني

 سنوات ٤-۳ وماكینات ثقیلة معدات 
 سنوات ٤-۲ سیارات

 
 مباني 

 ثقیلةمعدات 
 اإلجمالي سیارات وماكینات 

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     التكلفة:
 ۱٦٦٫۰۷٤ ٦٫٤۲٤ ٥٤٫۰٦۷ ۱۰٥٫٥۸۳ م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في  

 ۱٫۲۰۷ - ۱٫۲۰۷ - إضافات 
 )۲٫٤۳۸( - ) ۲٫٤۳۸( - التخفیض في اإلیجارات

  ──────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٦٤٫۸٤۳ ٦٫٤۲٤ ٥۲٫۸۳٦ ۱۰٥٫٥۸۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  

     
     االستھالك المتراكم:

 ٥۲٫۷٤۲ ۳٫۳۷۸ ۳۳٫۸٦۲ ۱٥٫٥۰۲ م  ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في 
 ۲۷٫۸٥۱ ۱٫۷۹٤ ۱٤٫٤٤۷ ۱۱٫٦۱۰ المحمل للسنة  

  ──────  ───────  ───────  ─────── 
 ۸۰٫٥۹۳ ٥٫۱۷۲ ٤۸٫۳۰۹ ۲۷٫۱۱۲ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

  ──────  ───────  ───────  ─────── 
     صافي القیمة الدفتریة: 

 ۸٤٫۲٥۰ ۱٫۲٥۲ ٤٫٥۲۷ ۷۸٫٤۷۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 
     
 مباني 

 ثقیلةمعدات 
 اإلجمالي سیارات وماكینات 

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     التكلفة:
 ۱٦۲٫٦۹٥ ٦٫٤۲٤ ٥۲٫٥٦۱ ۱۰۳٫۷۱۰ م ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في  

 ۳٫۳۷۹ - ۱٫٥۰٦ ۱٫۸۷۳ إضافات 
  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ۱٦٦٫۰۷٤ ٦٫٤۲٤ ٥٤٫۰٦۷ ۱۰٥٫٥۸۳ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  
     

     االستھالك المتراكم:
 ۲۲٫٥۲۸ ۱٫۲۰۰ ۱۷٫۲۲۸ ٤٫۱۰۰ م  ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 

 ۳۰٫۲۱٤ ۲٫۱۷۸ ۱٦٫٦۳٤ ۱۱٫٤۰۲ المحمل للسنة  
  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ٥۲٫۷٤۲ ۳٫۳۷۸ ۳۳٫۸٦۲ ۱٥٫٥۰۲ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ──────  ───────  ───────  ─────── 

     صافي القیمة الدفتریة: 
 ۱۱۳٫۳۳۲ ۳٫۰٤٦ ۲۰٫۲۰٥ ۹۰٫۰۸۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 ═══════ ════════ ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۸ 

 
 )یتبععقود اإلیجار ( .۱٥

 
 )یتبعستخدام (االموجودات حق  ۱-۱٥

 
 توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي:تم 

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۲۷٫٤۹۲ ۲٤٫۹٦۸ تكلفة إیرادات
 ۲٫۷۲۲ ۲٫۸۸۳ أخرى 

  ───────  ─────── 
 ۲۷٫۸٥۱ ۳۰٫۲۱٤ 
 ════════ ════════ 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار ۲-۱٥

 
 عرض مطلوبات عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي الموحد على النحو التالي: دیسمبر، یتم  ۳۱في 

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۸۰٫٦۲٥ ٥۱٫۳۱۹ الجزء غیر المتداول  
 ۳۳٫۰۱۳ ٤۰٫۷۹۹ الجزء المتداول  

  ──────  ────── 
 ۹۲٫۱۱۸ ۱۱۳٫٦۳۸ 
 ═══════ ═══════ 

 حركة مطلوبات عقود اإلیجار:
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۱۳۲٫۷۷٥ ۱۱۳٫٦۳۸ ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۳٫۳۷۹ ۱٫۲۰۷ إضافات 

 - )۲٫٤۳۸( التخفیض في اإلیجارات
 ٥٫۲٦٥ ۳٫۹٥۸ )۱۱أعباء تمویلیة (اإلیضاح 

 ) ۲۷٫۷۸۱( )۲٤٫۲٤۷( مدفوعات
  ──────  ─────── 

 ۱۱۳٫٦۳۸ ۹۲٫۱۱۸ دیسمبر  ۳۱كما في 
 ═══════ ════════ 

 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۹ 

 
 )یتبععقود اإلیجار ( .۱٥

 
 )یتبع( مطلوبات عقود اإلیجار ۲-۱٥

 
 : دیسمبر  ۳۱فیما یلي أعمار الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار مع القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار كما في 

  
  م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰

الحد األدنى 
 جارلمدفوعات اإلی

القیمة الحالیة للحد 
 لمدفوعاتاألدنى 

 اإلیجار
الحد األدنى  

 لمدفوعات اإلیجار

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
     

   ۳۳٫۰۱۳    ۳۷٫٥۰۱  ٤۰٫۷۹۹ ٥۲٫۸۱۹ خالل اثني عشر شھر  
   ٤٤٫٥۸٤    ٥٤٫٥۰۲  ۳۱٫۹۸۰ ۳۸٫٦۱۷ سنة إلى خمسة سنوات  
   ۳٦٫۰٤۱    ۳۹٫۹٦٤  ۱۹٫۳۳۹ ۲۰٫٥۷۲ أكثر من خمس سنوات

  ────────  ────────  ────────  ──────── 
إجمالي الحد األدنى  
 مدفوعات اإلیجار 

 
۱۱۲٫۰۰۸ 

 
۹۲٫۱۱۸ 

 
۱۳۱٫۹٦۷ 

 
۱۱۳٫٦۳۸ 

 - ) ۱۸٫۳۲۹( - )۱۹٫۸۹۰( یخصم: أعباء تمویلیة 
  ────────  ────────  ────────  ──────── 

القیمة الحالیة للحد األدنى 
 لمدفوعات اإلیجار 

 
 

۹۲٫۱۱۸ 

 
 

۹۲٫۱۱۸ 

 
 

۱۱۳٫٦۳۸ 

 
 

۱۱۳٫٦۳۸ 
 ═════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٥۰ 

 
 العقارات االستثماریة  .۱٦

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب االستھالك:

 سنوات ۳۰-۱۰ موجودات بنیة تحتیة سنة  ۳۰-۲۰ مباني
   سنوات ۱۰ - ۲ مستأجرةتحسینات على عقارات 

 
 
 

 
 مباني أرض

تحسینات على 
 عقارات مستأجرة

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
       التكلفة:

 ٥٫۳۱٦٫۳۱۳ ۱٫۱۲۱٫٤٥٦ ٤۳۲٫۰۰۸ ۹٤٥ ۹٤۱٫۰٤٥ ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ السنة في بدایة كما  
 ۱۲٫۱٦۸ ۱۲٫۰۹٤ - - ۷٤ - إضافات 

 ) ۸٫٦۲۸( ) ۱٫۲۰۱( - - ) ٦٫٦۲٤( ) ۸۰۳( استبعادات
 ) ٦٥٫۰۰۸( ) ٦٥٫۰۰۸( - - - - ) ۱۹المحول إلى عقارات تطویر (اإلیضاح 

 ) ۲٥٫٤٦۹( - - - ) ۲٥٫٤٦۹( - )٤۰االنخفاض في القیمة (اإلیضاح (ج) أدناه واإلیضاح 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

 ٥٫۲۲۹٫۳۷٦ ۱٫۰٦۷٫۳٤۱ ٤۳۲٫۰۰۸ ۹٤٥ ۹۰۹٫۰۲٦ ۲٫۸۲۰٫۰٥٦ في نھایة السنةكما 
   ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

       االستھالك:
 ۲۷۱٫۲٥۳  -   ۱۰۲٫٦۸۰   ۹٤٥ ۱٦۷٫٦۲۸ - في بدایة السنة كما 

 ٥۳٫۱٦۸ - ۱٥٫٦۸۰ - ۳۷٫٤۸۸ - المحمل للسنة 
 ) ۱٫۳۲۲( - - - ) ۱٫۳۲۲( - استبعادات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
 ۳۲۳٫۰۹۹  - ۱۱۸٫۳٦۰   ۹٤٥ ۲۰۳٫۷۹٤ - في نھایة السنةكما 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
       صافي القیمة الدفتریة 

 ٤٫۹۰٦٫۲۷۷ ۱٫۰٦۷٫۳٤۱ ۳۱۳٫٦٤۸ - ۷۰٥٫۲۳۲ ۲٫۸۲۰٫۰٥٦ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════ 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 
 
 

 
 )یتبعالعقارات االستثماریة ( .۱٦
 
 

 
 مباني أرض 

تحسینات على  
 مستأجرةعقارات 

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
       التكلفة: 

 ٥٫٤۰۳٫٦۱۰ ۱٫۱۹٦٫۷۱۱ ٤۳٥٫٥۳۰ ۹٤٥ ۹٤٥٫۲۱۷ ۲٫۸۲٥٫۲۰۷ في بدایة السنة كما  
 ۱۰٦٫٥٥۷ ۱۰۱٫٤۰۱ ٥۲۰        - ٤٫٦۳٦ - إضافات 

 ) ۱۷٫۹۸۰( )۳۳( ) ٤٫۰٤۲( - ) ۱۳٫۱۰۱( ) ۸۰٤( استبعادات
 ) ۱۷٦٫٦۲۳(  - - ) ٦٫۹٤٤( ) ۱٦۹٫٦۷۹( - )۱٤المحول إلى ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 

 ) ۳٫٥٤٤( - - - - ) ۳٫٥٤٤( ) ۱۹المحول إلى عقارات تطویر (اإلیضاح 
 - ) ۱۷٦٫٦۲۳( - ٦٫۹٤٤ ۱٦۹٫٦۷۹ - تحویالت

 ٤٫۲۹۳ - - - ٤٫۲۹۳ - عكس االنخفاض في القیمة عند البیع
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

 ٥٫۳۱٦٫۳۱۳ ۱٫۱۲۱٫٤٥٦ ٤۳۲٫۰۰۸ ۹٤٥ ۹٤۱٫۰٤٥ ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ في نھایة السنةكما 
   ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

       االستھالك:
 ۲۲۰٫٥۷۹ - ۸۲٫۸۱۷ ۹٤٥ ۱۳٦٫۸۱۷ - في بدایة السنة كما 

 ٥۲٫۹۷٤ - ۲۰٫٦۲۹ - ۳۲٫۳٤٥ - المحمل للسنة 
 ) ۲٫۳۰۰( - ) ۷٦٦( - ) ۱٫٥۳٤( - استبعادات

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
 ۲۷۱٫۲٥۳  -   ۱۰۲٫٦۸۰   ۹٤٥ ۱٦۷٫٦۲۸ - في نھایة السنةكما 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
       صافي القیمة الدفتریة 

 ٥٫۰٤٥٫۰٦۰ ۱٫۱۲۱٫٤٥٦ ۳۲۹٫۳۲۸ - ۷۷۳٫٤۱۷ ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 
 
 

 
 )یتبعالعقارات االستثماریة ( .۱٦

 
ملیون مترا مربعا تقریبا لعملیة التطویر الرئیسیة لمدینة الملك عبد هللا   ۱٦۸تم تخصیص أراضي فضاء مساحتھا  )أ

المساھمین كجزء من ملیون مترا مربعا تقریبا قدمھا أحد  ۳۷االقتصادیة. تشمل ھذه األراضي أرضا مساحتھا 
ملیون لایر سعودي مقابل أسھم بنفس القیمة في    ۱٫۷۰۰مساھمتھ في رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق علیھ مقداره  

). إن التوزیع المحدد لألرض الفضاء التي سیتم استخدامھا لمختلف المشاریع والتي قد تكون ۲٥الشركة (اإلیضاح  
ملیون لایر   ۲٫٤٦٥بالتالي، فإن األرض الفضاء والتكالیف ذات صلة البالغة للبیع أو لإلیجار لم یكتمل بعد. و

ملیون لایر سعودي) تم تصنیفھا كاستثمار عقاري. ولم یحتسب استھالك حیث أن العقار   ۲٫٤٦٦م:  ۲۰۱۹سعودي (
لح ملیون مترا مربعا مرھونا لصا ۲٤٫۷االستثماري یتكون من أراضي مملوكة فقط. تشمل األراضي الفضاء 

(أ)). إن القروض التي   ۲۷ملیون لایر سعودي (اإلیضاح  ٥٫۰۰۰وزارة المالیة مقابل قرض طویل األجل بمبلغ 
تم الحصول علیھا من البنوك التجاریة مضمونة مقابل أراضي فضاء تابعة لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. ومع 

(ب)). وقد تم  ۲۷ض اإلضافیة قید التنفیذ (اإلیضاح ذلك، فإن اإلجراءات القانونیة المتعلقة بضمان تلك القرو
 ملیون مترا مربعا لتأجیرھا لعمالء صناعیین. ۱٥٫۹٥تخصیص أرض فضاء مساحتھا 

 
م على أساس عملیة التقییم ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱تم التوصل إلى القیمة العادلة للعقارات االستثماریة للمجموعة كما في   )ب

العقاري)، وھو مقَیِّم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة. إن شركة   التقییمخبیر التي قامت بھا شركة فالیوستارت (
فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد 

وبة في تقییم لألراضي  الملكي للمقیِّمین المعتمدین. وتمتلك شركة فالیوستارت المؤھالت المناسبة والخبرة المطل
 والممتلكات ذات الصلة. 

 
العقاري بتطبیق أسلوب  التقییملتحدید القیمة العادلة لألرض التي لم یتحدد استعمالھا المستقبلي من خالل قیام خبیر 

٪) باحتساب السعر األقصى الذي یمكن أن یدفعھ مطور أو ۱۳تقییم األراضي السكنیة الناھضة (معدل الخصم 
فتراضي مقابل األرض لتحقیق معدالت حاجز مقبولة على أساس أعلى وأفضل استغالل لألرض بما مستثمر ا

یتناسب مع أوضاع السوق الحالیة. بالنسبة للممتلكات األخرى، تم تحدید القیمة العادلة على أساس أسلوب السوق  
الت األخیرة لعقارات مماثلة ٪) والذي یعكس أسعار المعام۱۲٫٥٪ إلى ۷٪ والعائد ۱۲٫٥المقارن (معدل الخصم 

وطریقة الرسملة لصافي الدخل. وبالنسبة لطریقة صافي الدخل، یتم تقییم إیجارات السوق لجمیع الوحدات العقاریة  
المتاحة للتأجیر بالرجوع إلى اإلیجارات المحققة من الوحدات المتاحة للتأجیر وغیرھا من العقارات ذات المزایا 

تي تحیط بھا. ویتم اعتماد معدل الرسملة بالرجوع إلى معدالت العائد التي یرصدھا المقیِّمون المشابھة في المناطق ال
للعقارات المماثلة في المنطقة ویتم تعدیلھا بناًء على خبرة المقیِّمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات الصلة. وعند  

 للعقارات یعتبر االستعمال الحالي.  تقدیر القیمة العادلة للعقارات، فإن االستعمال األعلى واألفضل 
 

تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة للعقارات االستثماریة بواسطة طرق 
 التقییم: 

  
  اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ٤۰٫٤۸٤٫۲۳۹ ٤۰٫٤۸٤٫۲۳۹ - - م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 ٤۷٫٤۱۲٫۸٦۷ ٤۷٫٤۱۲٫۸٦۷ - - م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

إن أي حركة ھامة في االفتراضات المستخدمة في التقییم العادل للعقارات االستثماریة، مثل معدل الخصم والعائد  
 ذلك، سوف ینتج عنھ قیمة عادلة أقل / أعلى بشكل كبیر لھذه الموجودات.ونمو اإلیجار وما إلى 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 
 
 

 
 )یتبعالعقارات االستثماریة ( .۱٦

 
م على فقرة عدم تأكد من جانب المقَیِّمین الخارجیین بسبب اضطراب ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تحتوي التقییمات كما في 

انخفاض في دلیل المعامالت وعوائد السوق. ال یبطل ھذا البند ، مما نتج عنھ  ۱۹ - السوق الناجم عن جائحة كوفید 
التقییم ولكنھ یشیر إلى وجود قدر أكبر من عدم التأكد یفوق ما ھو علیھ في ظل ظروف السوق العادیة. یأخذ تقییم 

اإلشغال  العقارات في االعتبار مستوى الوباء واألثر االقتصادي ذي الصلة والتعافي المتوقع بما في ذلك مستویات
ومكاسب العقارات. ونتیجة الستمرار حالة عدم التأكد، قد تحتاج ھذه االفتراضات إلى المراجعة بشكل كبیر في 

 م. ۲۰۲۱سنة 
 

ملیون لایر   ۲٥٫٤م، أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القیمة بلغت ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  )ج
 سعودي. 

 
الیف من / إلى الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة بناًء على التغییر في  قامت المجموعة بتحویل بعض التك )د

 االستخدام المزمع لھذه المشاریع. 
 
 فیما یلي تحلیل العقارات االستثماریة المحتفظ بھا ألغراض متنوعة:   )ه

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٫۲۲٤٫۲۰۱ ۲٫۰۸٦٫۲۲۱ إیرادات إیجاریة 
 ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ ۲٫۸۲۰٫۰٥٦ استخدام مستقبلي غیر محدد في الوقت الحالي 

 ─────── ─────── 
 ٤٫۹۰٦٫۲۷۷ ٥٫۰٤٥٫۰٦۰ 
 ═══════ ═══════ 
 
ملیون لایر سعودي) تم   ۲۳٫۹٤م: ۲۰۱۹م، تم تسجیل مبلغ ال شيء لایر سعودي (۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  )و

 رسملتھ كتكلفة اقتراض لبناء عقارات استثماریة.
 

قامت المجموعة بتحویل بعض التكالیف من الممتلكات إلى عقارات التطویر بناًء على التغییر في االستخدام   )ز
 المزمع لھذه المشاریع.

 
 الموجودات غیر الملموسة    .۱۷

 
 فیما یلي بیان للحركة في الموجودات غیر الملموسة: 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   التكلفة:

 ۹۹٫۱۰۷ ۱۰۳٫٤۸٦  في بدایة السنة كما 
 ٤٫۳۷۹ ۳٫٤٥٥ إضافات 

 ──────── ──────── 
 ۱۰۳٫٤۸٦ ۱۰٦٫۹٤۱ في نھایة السنةكما 

   

   اإلطفاء:
 ۸۰٫٤۹۱ ۹۰٫۹۷۰ في بدایة السنة كما 

 ۱۰٫٤۷۹ ۸٫۰۹٤ المحمل للسنة 
 ──────── ──────── 

 ۹۰٫۹۷۰ ۹۹٫۰٦٤ في نھایة السنةكما 
 ──────── ──────── 

 ۱۲٫٥۱٦ ۷٫۸۷۷ صافي القیمة الدفتریة 
 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥٤  

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۸

 

 
 شركة تطویر الموانئ   )أ
 

 فیما یلي الحركة في استثمار في شركة الموانئ للسنة: 

 
 فیما یلي المعلومات الكمیة لشركة تطویر الموانئ:

  

 كما فيالرصید   حصة الملكیة الفعلیة (٪) 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

استثمار في شركة تطویر الموانئ (انظر 
 ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ ۲٫٤۰۰٫۰۳۲  ٪ ٥۰ ٪٥۰ اإلیضاح (أ) أدناه)

      
استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف 

العقاري والتنمیة ("بیوتات") لالستثمار 
 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰  ٪ ۲۰ ٪۲۰ (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

    ─────── ─────── 
    ۲٫٤٤٥٫۸۲۲ ۲٫٤۱۱٫۹۲۷ 
    ═══════ ═══════ 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 لایر سعودي ألف  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٫۳۷٦٫۷۷٥ ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ في بدایة السنة كما الرصید 
 ۷٫۹۸۳ ٤۸٫۰٦٥ حصة من نتائج السنة، صافي للزكاة المحملة

 ) ۱۸٫٦۲۱( )۱٤٫۱۷۰( الحصة في الخسارة الشاملة األخرى  
 ─────── ─────── 

 ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ ۲٫٤۰۰٫۰۳۲ في نھایة السنة  كما الرصید 
 ═══════ ═══════ 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۸٫۰۰٤٫۹۰٤ ۸٫۰۰۲٫۰٦٤ موجودات غیر متداولة
 ۳٤۳٫۷۹۸ ٤٤۲٫۹٤۹ موجودات متداولة

 )۲٫٥۲۰٫۹٦۹( )۲٫٦۸۱٫۹۸۷( مطلوبات غیر متداولة
 ) ٥۱٦٫۲۹۳( )۳۸۱٫۷۳٥( المتداولة المطلوبات 

 ─────── ─────── 
 ٥٫۳۱۱٫٤٤۰ ٥٫۳۸۱٫۲۹۱ حقوق الملكیة

 ─────── ─────── 
 ۲٫٦٥٥٫۷۲۰ ۲٫٦۹۰٫٦٤٥ ٪) ٥۰م: ۲۰۱۹٪ (٥۰ -حصة المجموعة في حقوق الملكیة 

 ) ۲۸۷٫۷۱٤( )۲۹۰٫٦۱۳( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض وإیرادات عمولة 
 ) ۱٫۸٦۹( - متعلقة باستحواذ تدریجي وحصة في الزكاةتعدیالت 

 ─────── ─────── 
 ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ ۲٫٤۰۰٫۰۳۲ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة   

  ══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥٥  

 
 )یتبعاالستثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ( .۱۸

 
 )یتبعشركة تطویر الموانئ ( )أ
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
    ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 

 ───────  ───────   ۳۲۷٫۷٦۳ ٤۳۰٫۰۱۹ إیرادات 
 ۱٥٫۹٦٦ ۹٦٫۱۳۰ صافي الربح للسنة

  ───────  ─────── 
إلى ربح أو خسارة في السنوات   اي سیتم إعادة تصنیفھتالخسارة الشاملة األخر ال

 ) ۳۷٫۲٤۲( )۲۸٫۳٤۰( الالحقة 
  ───────  ─────── 

 ) ۱٦٫۸۸۲( ٦۷٫۷۹۰ إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
  ═══════  ═══════ 

 ۷٫۹۸۳ ٤۸٫۰٦٥ حصة المجموعة في ربح السنة، صافي الزكاة المحملة
  ═══════  ═══════ 

 ) ۱۸٫٦۲۱( )۱٤٫۱۷۰( األخرى للسنةحصة المجموعة في الخسارة الشاملة 
  ═══════  ═══════ 

  
م) تم تأسیس شركة تطویر الموانئ ـ شركة مساھمة مقفلة  ۲۰۱۰أبریل  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱٤بتاریخ 

مدینة الملك عبد هللا  سعودیة ـ في المملكة العربیة السعودیة والتي تعمل على تطویر وتشغیل وصیانة میناء الملك عبد هللا في  
م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ بتوقیع اتفاقیة وتم من خاللھا االتفاق ۲۰۱۱االقتصادیة (المیناء). وخالل السنة 

على ھیكل رأس المال وآلیة التمویل لشركة تطویر الموانئ. وبموجب شروط االتفاقیة، فإن الحصة في رأسمال شركة تطویر 
م، قامت الشركة األم بالمساھمة في جزء من تمویل حقوق الملكیة بموجب االتفاقیة واستثمرت ۲۰۱۲٪. في  ۳٤الموانئ ھي  

 ملیون لایر سعودي على شكل أرض وبنیة تحتیة وتكالیف تطویر أخرى. ۱٤٥مبلغ 
 

٪.  ۷٤األم لیصبح  م، قرر المساھمون في شركة تطویر الموانئ زیادة المساھمة في رأسمال الشركة  ۲۰۱۳أكتوبر    ۸بتاریخ  
م وخفض مساھمة رأسمال الشركة األم في شركة تطویر الموانئ  ۲۰۱٤أبریل  ۱٦كما قام المساھمون بتعدیل االتفاقیة في 

م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ بتعدیل االتفاقیة وخفض مساھمة الشركة  ۲۰۱٤یولیو    ۱۷٪. بتاریخ  ٥۱لتصبح  
بناًء على شروط االتفاقیة المعدلة، فإن المساھمین في شركة تطویر الموانئ لدیھم سیطرة  ٪. و ٥۰األم في رأس المال إلى 

مشتركة على شركة تطویر الموانئ وبناًء علیھ قامت الشركة بتصنیف االستثمار "كاستثمار في شركة مستثمر فیھا ُمحاسب 
 عنھا بطریقة حقوق الملكیة".

 
ملیون لایر سعودي زائد أي أرباح  ۱٫۳۲۱ى بنك تجاري بحدود بمبلغ قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إل

مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على تسھیالت مرابحة 
في شركة تطویر  متوافقة مع الشریعة لتمویل تكالیف إنشاء المیناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برھن أسھم الشركة  

 الموانئ.
 

ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع   ۱۱۲٫٥قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري، یقتصر على  
من قبل شركة تطویر الموانئ، للسماح لشركة تطویر الموانئ بتأمین تسھیالت مرابحة للسلع متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، 

م، استخدمت شركة تطویر الموانئ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یون لایر سعودي. خالل السنة المنتھیة في مل ۱۸۰بحد أقصى 
  ۱۸۰ملیون لایر سعودي لتمویل متطلبات رأسمالھا العامل. تم زیادة التسھیل المذكور بمبلغ  ۱٥۰تسھیالت مرابحة بمبلغ 

ملیون لایر سعودي،  ۷٥سندات ألمر بمبلغ  م. وفي ھذا الصدد، قدمت الشركة أیضا۲۰۱۸ملیون لایر سعودي خالل سنة 
م، زائدا أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۹۰والتي تم زیادتھا إلى 

  تطویر الموانئ. 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥٦  

 
 )یتبعاالستثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ( .۱۸

 
 )یتبعالموانئ (شركة تطویر  )أ
 

م، دخلت شركة تطویر الموانئ في عقد مقایضة سعر فائدة ("عقود المقایضة")، ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 مع البنوك التجاریة المحلیة، للتحوط من التقلبات السلبیة المستقبلیة في أسعار الفائدة على قرضھا طویل األجل. 

 
یة المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا تم إثبات ھذه األدوات المال

 الحقا بالقیمة العادلة. 
 

حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقایضة في بدایتھا كتحوط للتدفق النقدي. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل التدفق  
طویل األجل بشكل فعال من سعر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض  النقدي ألسعار الفائدة على القرض

بالكامل. تحتسب تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة  
فعال فورا في قائمة الربح أو الخسارة   من الجزء الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل، بینما یتم إثبات أي جزء غیر

 الموحدة.
 

م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱۰۷٫۱م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
كة ملیون لایر سعودي) استنادا إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل معھا شر ۷۸٫۸

تطویر الموانئ. تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر 
ملیون لایر سعودي    ۱٤٫۱الموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ  

ة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  لایر سعودي) ضمن الخسار  ۱۸٫٦م:  ۲۰۱۹(
 بصفتھ جزء من حصتھا.

 
یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في  

 الفترات التي یكون فیھا البند المتحوط لھ یؤثر على الربح أو الخسارة، في نفس بند البند المتحوط لھ المثبت. 
 

 ویر العقاريشركة بیوتات المتطورة لالستثمار والتط )ب
 

م، دخلت الشركة في ترتیب مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس منشأة جدیدة وھي بیوتات ۲۰۱٦خالل السنة  
 ــ شركة ذات مسؤولیة محدودة (شركة زمیلة) ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.  

 
٪ من رأس مال شركة بیوتات. وطبقا التفاقیة المساھمین، فقد قامت الشركة باستثمار إضافي  ۲۰بنسبة  تمتلك الشركة أسھما  

م باعت الشركة قطعة أرض إلى  ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة  ٥٤بمبلغ 
تھا فإن الحصة في نتائج شركة بیوتات للسنة ملیون لایر سعودي. وبما أن شركة بیوتات لم تبدأ عملیا ٥٤بیوتات بمبلغ 

 تعتبر غیر جوھریة للمجموعة. 
 

 فیما یلي الحركة في شركة بیوتات خالل السنة: 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
ألف لایر  
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

ألف لایر  
 سعودي

   
 ۲۰۰ ۲۰۰ استثمار أولي

 ٥۳٫۷٥٥ ٥۳٫۷٥٥ استثمار إضافي
 ) ۸٫۱٦٥( )۸٫۱٦٥( الربح من بیع أرض استبعاد الحصة في 

 ──────── ──────── 
 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰ 
 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۷  

 
  عقارات التطویر  .۱۹

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
   

 ۱٫۸٥۳٫۰٤٦ ۱٫۷۰۲٫۲۸۳ تكالیف متكبدة حتى تاریخھ
 ۳٫٥٤٤ ٦٥٫۰۰۸ )۱٦استثماریة (اإلیضاح المحول من عقارات  

 ──────── ──────── 
 ۱٫۷٦۷٫۲۹۱ ۱٫۸٥٦٫٥۹۰ 

 ) ۲۱۲٫۹۸۲( )۱٦۹٫۰۲۲( )۸المحول إلى تكلفة اإلیرادات (اإلیضاح 
 - )۱۳۷٫٦۲۲( ) ٤۰و  ۳-۱۹و  ۸مخصص عقارات التطویر (اإلیضاح 

 ──────── ──────── 
 ۱٫٤٦۰٫٦٤۷ ۱٫٦٤۳٫٦۰۸ 

   
 ) ۷۲۰٫۸٤٥( )۱٤٥٫۱٥۳( المتداول من عقارات التطویرالجزء 

   
 ۹۲۲٫۷٦۳ ۱٫۳۱٥٫٤۹٤ الجزء غیر المتداول من عقارات التطویر

   
 ملیون لایر سعودي).  ۱٦۳٫٦م: ۲۰۱۹ملیون ( ۱٦۰٫٦۲تتضمن عقارات التطویر أرض بمبلغ  ۱۹-۱

 
إلى عقارات التطویر بناًء على التغییر في االستخدام   عقارات االستثمارقامت المجموعة بتحویل بعض التكالیف من   ۱۹٫۲

 المزمع لھذه المشاریع.
 

ملیون لایر   ۱۳۷٫٦أجرت المجموعة تقییماً لصافي القیمة القابلة للتحقق لعقارات التطویر وأثبتت مخصص بمبلغ  ۱۹٫۳
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سعودي خالل السنة  

 
 الذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى  .۲۰

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ٦٥٦٫۷٤۲ ۷۳۹٫۰٤۲ مجمل الذمم المدینة التجاریة  
 ) ۱٥۰٫٤۱۸( )۲۳٦٫۷٤۲( یخصم: خسارة انخفاض في قیمة ذمم مدینة (انظر اإلیضاح أدناه)

 ──────── ──────── 
 ٥۰۲٫۳۰۰ ٥۰٦٫۳۲٤ 

 ۳۷٫٦٦٤ ۳٥٫٤۸۱ الذمم المدینة للمساھمات
 ۳۳٫۲٥۳ ۳۷٫٦٤۲ مدفوعات مقدما

 ۱۷٫٥۰۱ ۱۷٫۳۸۳ سلف إلى موردین
 ۷٫۳۲۷ ۱٦٫۰٦۸ ) ۳۲مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

 ۱٫٦٤۱ ۱٫۰۸۸ ألجل عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة 
 ٥۲٫۹٥۱ ٤٤٫۸۱٤ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ٦٥٤٫۷۷٦٥٦٫٦٦ ٦۱ 

 ════════ ════════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۸  

 
 )یتبعالذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى (  .۲۰

  

لایر سعودي)   ۱٥۰٫٤م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۲۳٦٫۷م، الذمم المدینة بقیمة اسمیة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في   )أ
ملیون  ٤۱۷م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ٤۰۰تخفیض قیمتھا. تتضمن الذمم المدینة غیر منخفضة القیمة مبلغ تم 

لایر سعودي) متجاوزة لالستحقاق، أكثر من دورة التجمیع العادیة، ولكنھا غیر منخفضة القیمة. بناًء على الخبرة 
لم تنخفض قیمتھا بالكامل. باإلضافة إلى الضمانات   السابقة، من المتوقع أن یتم تحصیل جمیع الذمم المدینة التي

األخرى في شكل سندات ألمر أو ضمانات بنكیة، والحد األدنى للضمانات مقابل بیع معاملة الممتلكات ھو القیمة 
عقد السوقیة للممتلكات المباعة للعمیل حیث تقوم المجموعة بنقل ملكیة العقار إلى العمیل فقط عند استالم كامل مبلغ ال

 بطریقة مرضیة.
 

 فیما یلي الحركة في خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة:  )ب
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۸٦٫٤۱۱ ۱٥۰٫٤۱۸ في بدایة السنة كما 
 ٦٤٫۰۰۷ ۸٦٫۳۲٤ مخصص للسنة 

 ──────── ──────── 
 ۱٥۰٫٤۱۸ ۲۳٦٫۷٤۲ في نھایة السنةكما 

 ═══════ ═══════ 
 

 دیسمبر، بلغت أعمار الذمم المدینة كما یلي:  ۳۱كما في 
 متجاوزة لتاریخ االستحقاق ومنخفضة القیمة   
 

 
 اإلجمالي

غیر متجاوز 
لالستحقاق وال 

منخفض 
 القیمة

 >۳۰ 
 یوم

۳۰–٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱–۱۸۰ 
 یوم

 <۱۸۰ 
 یوم

ألف لایر   
 سعودي

لایر  ألف 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        

 ٥٦۱٫٥۰۱ ۷٥٫۲۳۹ ۲۱٫۹۸۷ ۱۳٫٦۰۰ ۱۹٫۱٥٥ ٤۷٫٥٦۰ ۷۳۹٫۰٤۲ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ٥۱٦٫۱۰۹ ٥۱٫۰۰۹ ۱٤٫٤٤۸ ۱۲٫۱۰۹ ۲۸٫۳۰۸ ۳٤٫۷٥۹ ٦٥٦٫۷٤۲ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
  ۱٫۳۷۱م، مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدینة مقابل عقود المبیعات الموقعة اعتبارا من  )ج

 ملیون لایر سعودي).  ۱٫٥۳۰م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (
 

 اإلیرادات غیر المفوترة .۲۱
 

 فیما یلي الحركة في اإلیرادات غیر المفوترة:
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سعوديألف لایر 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 (معدل)  
   

 ٦۹۲٫۲۹٦ ۱٫۰٤٤٫۱۱۹ في بدایة السنة كما 
 ۹۳۱٫٤۷۳ ٤۱۷٫۷۳۷ إیرادات السنة 

 ) ٥۷۹٫٦٥۰( )۷۱٦٫۳۹۸( فواتیر مرفوعة خالل السنة 
 ──────── ──────── 
 ۷٤٥٫٤٥۸ ۱٫۰٤٤٫۱۱۹ 

 ) ٤۱۳٫۱٤٤( )٤٤٤٫٦۱۰( الحصة المتداولة من اإلیرادات غیر المفوترة
 ──────── ──────── 

 ٦۳۰٫۹۷٥ ۳۰۰٫۸٤۸ الحصة غیر المتداولة من اإلیرادات غیر المفوترة
 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۹  

  
  ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك  .۲۲

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
ألف لایر  
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

ألف لایر  
 سعودي

   
 ۲۷۹٫۸۰٦ ۱٤۷٫۳٥۸ ودائع المرابحة 

 ──────── ────────  ) ۲۷۹٫۸۰٦( )٤٦٫۰۰۰( )۲۳ودائع مرابحة قصیرة األجل (اإلیضاح 
 ۱۰۱٫۳٥۸ - 

 ════════ ════════ 
 

 النقد وما في حكمھ  .۲۳
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

ألف لایر  
 سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

ألف لایر  
 سعودي

   
 ۱۲٤٫٥۸۷ ۱۲۸٫۹۰٤ النقد واألرصدة البنكیة 

 ۲۷۹٫۸۰٦ ٤٦٫۰۰۰ )۲۲ودائع مرابحة قصیرة األجل (انظر اإلیضاح أدناه واإلیضاح 
 ──────── ──────── 
 ۱۷٤٫۹۰٤ ٤۰٤٫۳۹۳ 

 ════════ ════════ 
 

 السوق. ودائع المرابحة ألجل مودعة لدى بنوك تجاریة وتدر عائد عمولة بالمعدالت السائدة في 
  

٪ من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بیع عقارات تحت التطویر ٥یجب على الشركة االحتفاظ ببعض األرصدة بنسبة 
  ۱۰٫۷م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱من  على الخارطة ویتم االحتفاظ بھذه اإلیداعات في حسابات ضمان. بلغ الرصید اعتباراً 

 لایر سعودي). وھذه اإلیداعات / األرصدة غیر مرھونة.ملیون  ۳۰٫۳م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )یتبعإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٦۰ 

   
 برنامج تملك منزل –الذمم المدینة للموظفین  .۲٤

  
 ً م كانت المجموعة تبیع لموظفیھا المؤھلین وحدات مبنیة من خالل اتفاقیات إیجار تمویلي بدون فوائد على مدى عشرین سنة. یتم إثبات ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسیاسة المجموعة، وحتى  طبقا

 نة والقیمة الحالیة للذمم یتم تسجیلھ كإیرادات فائدة غیر مكتسبة.إجمالي قیمة مدفوعات اإلیجار كذمم مدینة بموجب برنامج تملك منزل للموظف. الفرق بین إجمالي الذمم المدی

 
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 لایر سعودي ألف  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 إیرادات فائدة غیر مكتسبة  القیمة الحالیة إلجمالي الذمم المدینة  مجمل الذمم المدینة  

         
 ۳٫۳۰۷ ۳٫٥۷۱  ۳٫۹۰٦ ٤٫۲۱٤  ۷٫۲۱۳ ۷٫۷۸٥ الجزء المتداول 

  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
         الجزء غیر المتداول: 

 ۱۱٫۸۰۳ ۱۲٫٦۸٦  ۱۷٫۰٥۰ ۱۸٫٤٥٤  ۲۸٫۸٥۳ ۳۱٫۱٤۰ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۱۸٫۹۳٤ ۱۹٫۲۹۱  ٦۷٫٥۹٥ ٦۷٫٤۱۷  ۸٦٫٥۲۹ ۸٦٫۷۰۸ أكثر من خمس سنوات 

  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
 ۱۱۷٫۸٤۸ ۱۱٥٫۳۸۲  ۸٥٫۸۷۱ ۸٤٫٦٤٥  ۳۱٫۹۷۷ ۳۰٫۷۳۷ 
  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
 ۱۲٥٫٦۳۳ ۱۲۲٫٥۹٥  ۹۰٫۰۸٥ ۸۸٫٥٥۱  ۳٥٫٥٤۸ ۳٤٫۰٤٤ 
  ══════  ══════   ══════  ══════   ══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۱ 
 

 
 رأس المال .۲٥

 
 ملیون لایر سعودي). ۸٥۰م:  ۲۰۱۹سعودي للسھم (لایر   ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۸٥۰رأس مال الشركة األم مقسم إلى  

 لایر سعودي)، موزعة كما یلي: ۱۰ملیون حصة، قیمة كل منھا  ۸٥۰

 
 االحتیاطي النظامي .۲٦

 
 ً ٪ من صافي  ۱۰م، یجب على الشركة تجنیب ۲۰۱۷للنظام األساسي للشركة المعتمد من قبل المساھمین خالل أبریل  وفقا

٪ من رأس المال. یمكن ۳۰ربحھا في كل سنة بعد تسویة خسائرھا المتراكمة، إن وجدت، حتى یتم تكوین احتیاطي یساوي 
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي  ۳۰ما بلغ ذلك االحتیاطي  للشركة أن تقرر التوقف عن تحویل االحتیاطي النظامي متى

 غیر متاح للتوزیع. نظرا لتكبد الشركة لخسارة صافیة خالل السنة، لم یتم عمل ھذا التحویل.  
 

 القروض طویلة األجل .۲۷
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ المالیة (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)قرض من وزارة  
 ۳٫۱۱۳٫۷٥۰ ۳٫۱۰۱٫٤۱۱ أخرى (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

 ۸٫۱۰۱٫٤۱۱ ۸٫۱۱۳٫۷٥۰ 
 )۱٫٥٥۷٫٥۰۰( )۲٫٦۲٦٫۲٥۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (أ) و (ب) أدناه)

   
 ٦٫٥٥٦٫۲٥۰ ٥٫٤۷٥٫۱٦۱ طویلة األجلالجزء غیر المتداول من قروض 

 
 

ملیون لایر سعودي من وزارة المالیة لتطویر مدینة   ٥٫۰۰۰م، استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ  ۲۰۱۱خالل السنة   (أ)
ملیون مترا مربعا من أرض فضاء ویترتب على  ۲٤٫۷الملك عبد هللا االقتصادیة. القرض مضمون مقابل رھن 

حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصال لوزارة المالیة وقد منحت الوزارة الشركة  القرض عمولة سنویة  
م. ولكن  ۲۰۱٥سبتمبر  ۱مھلة مدتھا ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنویة اعتبارا من 

م  ۲۰۱٥المالیة خالل سبتمبر  وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة
م، بناًء على المناقشات التي أجریت ۲۰۲۰جدولة القرض بتمدید فترة اإلمھال إلى خمس سنوات إضافیة. خالل ینایر  

م.  ۲۰۲۱م إلى ینایر ۲۰۲۰مع وزارة المالیة، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في یونیو 
م مع عمولة مستحقة تُدفع  ۲۰۲۱ألساسي مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط ابتداًء من ینایر وبالتالي فإن المبلغ ا

  سنویا.

 م ۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
  

عدد األسھم 
 باأللف

 رأس المال
ألف لایر  
 سعودي

  
عدد األسھم  

 باأللف

 رأس المال 
ألف لایر  
 سعودي

 
 ٦٫۸۰۰٫۰۰۰ ٦۸۰٫۰۰۰  ٦٫۸۰۰٫۰۰۰ ٦۸۰٫۰۰۰ ُمصدر نقدا

 ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰  ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰ (أ))۱٦ُمصدر عینیا (اإلیضاح 
  ───────  ──────   ───────  ────── 
 ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٫٥۰۰٫۰۰۰  ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٫٥۰۰٫۰۰۰ 
  ═══════  ══════   ═══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۲ 
 

 
 )یتبعالقروض طویلة األجل ( .۲۷

 
ملیون لایر سعودي.   ۲٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٤خالل سنة   )(ب

األجل  طویلللتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة. وبلغ الرصید القائم للقرض  یترتب على تسھیالت المرابحة
ملیون لایر   ۹۷٦٫۲٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٫۲٥م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

م  ۲۰۱۸یونیو    ۳۰لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من    وفقاً سعودي).  
ملیون لایر سعودي    ۹۷٦٫۲٥م. وتم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حتى  

كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة  
ن قبل الشركة، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر ملیون لایر سعودي، بناًء على التعرض الحالي القائم م ۱٫٦٦۹

ً ملیون لایر سعودي  ۱٬٦٤۲٫٥بمبلغ   . اتفاقیة التسھیالت المعدلة خطابآلخر وفقا
 
ملیون لایر سعودي  ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥خالل سنة  

م  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱األجل كما في    طویلتجاریة. وبلغ الرصید القائم للقرض  ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت ال
ً ملیون لایر سعودي).  ٤۳۷٫٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۳۷٫٥مبلغ  لشروط االتفاقیة،  وفقا

م. وتم  ۲۰۲۳أبریل    ۲۰م حتى  ۲۰۱۹أكتوبر    ۲۰یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من  
ملیون لایر سعودي كمطلوبات متداولة. القرض   ۲٥۰تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا بمبلغ 

  ۱٫٥۰۰مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 
بقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضا بسند ألمر ٪ تم استكمالھ فعلیا والجزء المت۹۲ملیون لایر سعودي منھا نسبة  

 ملیون لایر سعودي.   ۱٫۲۰۰بمبلغ 
 
ملیون لایر   ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥م و۲۰۱٤خالل السنتین  

لمستحق لتسھیالت القرض سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. بلغ الرصید ا
ملیون لایر سعودي).   ۱٫۷۰۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۷۰۰م،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المعني، في  

 ً لبنود االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي ثمانیة سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال ثالث  وفقا
مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب تسھیل إضافي من قبل   التماشيیتین. وبغرض سنوات اعتبارا من تاریخ االتفاق

ملیون لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث  ۲٥۰البنك بمبلغ 
دیسمبر   ۳۱نتھیة في  یكون أصل القرض متاحا للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. خالل الفترة الم

ملیون لایر   ۱٫۷۰۰م، وقعت الشركة اتفاقیة تسھیالت معدلة مع بنك تجاري للتسھیالت المستحقة بقیمة ۲۰۲۰
م إلى سنة  ۲۰۲۰سنوات من سنة    ۳سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتھا  

م. إن تسھیالت القرض ۲۰۳۰م إلى سنة ۲۰۲۳تساویة من سنة م، على أقساط متعددة نصف سنویة غیر م۲۰۲۲
  ۳٫۰۰۰مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي. ۱٫۷۰۰ملیون لایر سعودي. وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
 
ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وتحویل الدین إلى حقوق ملكیة وخطط السداد مع  وعالوة على  

 . ۳المقِرضین اآلخرین جاریة بالفعل. للتفاصیل، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

 القروض قصیرة األجل .۲۸
 

ملیون لایر سعودي،   ۲٥۰م، استفادت الشركة من تسھیالت قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة ۲۰۱۸خالل سنة 
ویترتب علیھا عمولة حسب األسعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تم تخفیض  

ملیون لایر   ۱۷۰م، وتم تقسیمھا إلى ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲۰۰تسھیالت القرض المعني إلى 
بقیمة  أمر سھیل االئتماني المستندي، وھي مضمونة بسند ملیون لایر سعودي للت ۳۰سعودي لرأس المال العامل و 

م  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي. وبلغ رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كما في  ۲۰۰
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي) وال شيء ( ۱۷۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷۰مبلغ 
م، وقعت المجموعة قائمة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي)، على التوالي. خالل الفترة المنتھیة في  ملیون لایر ۳٫۷

ملیون لایر سعودي، معاد ھیكلتھا  ۱۷۰مطلوبات وموجودات أجنبیة معدلة لتسھیالت رأس المال العامل بمبلغ 
  ۲۸سنوات تبدأ في  ٤أقساط نصف سنویة متساویة على مدى  ۸لقرض متوسط األجل، على أن یتم سدادھا على 

 ، مع بعض الضمانات التأمینیة والتعھدات. تم االنتھاء من الخطط المحددة كضمان الحقا لنھایة العام. ۲۰۲۱فبرایر  
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 )یتبعالقروض قصیرة األجل ( .۲۸

 
ملیون لایر سعودي من بنك   ٤۰۰عالوة على ذلك، استخدمت الشركة، من التسھیالت قصیرة األجل الحالیة البالغة  

م بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسھیالت ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة    ۱٥۰آخر، مبلغ  
ملیون لایر   ۱٬٦٤۲٫٥القرض المذكور عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ 

ملیون   ۱٥۰م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ا في سعودي. وبلغ رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كم
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٦ملیون لایر سعودي) و  ۱٥۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (

 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ٤۲٫۷
 

ودي من ملیون لایر سع ۹٥باإلضافة إلى ما سبق، فقد استفادت الشركة أیًضا من تسھیالت قصیرة األجل بمبلغ 
ملیون   ٤٥ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و  ٥۰بنك تجاري آخر، بأسعار تجاریة سائدة، وتم تقسیمھا إلى 

  ۳۱لایر سعودي للتسھیل االئتماني المستندي. وبلغ رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كما في 
دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳۷م: ال شيء)  ۲۰۱۹مبر  دیس  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥۰م مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر  
 م: ال شيء)، على التوالي.۲۰۱۹

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین . ۲۹

 
 الوصف العام للخطة

 
ً تدیر المجموعة برنامجا معتمدا غیر ممول لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  لنظام العمل في المملكة العربیة   وفقا

 السعودیة. فیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للسنة المنتھیة:
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

 سعودي ألف لایر 
    

 ٦٤٫۲۲۰  ٦۳٫۸٦۸ في بدایة السنة كما الرصید 
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 ۱٤٫٤۲۱  ۱٤٫۰۳۲ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۲٫۸۱۳  ۱٫۸۹۸ تكلفة الفوائد
 ─────────  ───────── 
 ۱٥٫۹۳۰  ۱۷٫۲۳٤ 

   الموحدةالمدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر 
    ربح إعادة القیاس الناشئ عن: 

 ) ٤٤۸(  )۱٥٦( االفتراضات المالیة  -
 ) ٤٫۳٦۲(  )۳٫۳۹٦( تعدیالت الخبرة -

 ) ٤٫۸۱۰(  )۳٫٥٥۲( ربح إكتواري 
 ─────────  ───────── 

 ) ۱۲٫۷۷٦(  )۱٤٫۳۰۹( منافع مدفوعة
 ─────────  ───────── 

 ٦۳٫۸٦۸  ٦۱٫۹۳۷ في نھایة السنة  كما الرصید 
 ═════════  ═════════ 
 

 االفتراضات اإلكتواریة 
 فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة األساسیة التي جرى تطبیقھا في تاریخ التقریر:

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٪ ۲٬۹۷ ٪۳٬۰ معدل الخصم 
 ٪ ۳٬٥ ٪۳٬٥ معدل زیادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

 ٪ ۱٬۱۷ ٪۱٬۱۷ الوفیاتمعدل 
حسب العمر  معدل تسریح الموظفین من الخدمة

 -ومدة الخدمة 
 متوسط

حسب العمر 
  -ومدة الخدمة 

 متوسط
 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٤ 
 

 
 )یتبعمكافأة نھایة الخدمة للموظفین ( . ۲۹

 
دیسمبر مقابل التغیرات في االفتراضات الرئیسیة    ۳۱فیما یلي تحلیل الحساسیة لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في  

 المرجحة: 
 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات  .۳۰

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۳٤۰٫۲٥٦ ۳٦۳٫٦۳۰ ذمم دائنة تجاریة 
 ۲۱۸٫۰۲٤ ۳۳۸٫٤٥۹ أعباء تمویلیة مستحقة

 ۲۸٤٫۷۷۲ ۲٥۱٫۰٦۳ مبالغ محتجزة دائنة
 ۱٥٤٫۰۸۳ ۲٥۰٫۸٤۸ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ۱۳۲٫۲۲۳ ۱۸۷٫۲۲۸ تكالیف عقود مستحقة الدفع
 ۹٤٫۰٦۹ ٦٤٫٥٥٦ سلف من عمالء

 ٤٤٫۳۲۱ ٤۱٫۰٥۹ مبالغ سیتم التبرع بھا ألغراض خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)
 ۱٥٫۱۰٦ ٤٫٥٥۸ )۳۲مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

 ۳٫۷۳۷ - ضریبة قیمة مضافة مستحقة 
 ۳٫۳۰۷ ۳٫٥۷۱ )۲٤برنامج تملك منزل (اإلیضاح  -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 

 ۱٥٫۲۱۰ ٥٫٤٤۸ أرباح غیر مكتسبة
 ──────── ──────── 
 ۱٫٥۱۰٫٤۲۰ ۱٫۳۰٥٫۱۰۸ 
 ════════ ════════ 
 

التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساھمین المؤسسین في رأس المال (قبل  م ۲۰۰٦قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 
الطرح األولي في االكتتاب العام) والتي تم إیداعھا في ودائع ثابتة محتفظ بھا لدى بنك قبل أن یتم إیداع المبالغ في برنامج 

 المتبرع بھ ألغراض خیریة.ودائع إسالمیة. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من ھذه الودیعة إلى المبلغ 
  

التأثیر على مطلوبات مكافأة نھایة    
 الخدمة للموظفین
 الزیادة/ (النقص)

    
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
التغیر في  

 االفتراض بمقدار

الزیادة في  
 المعدل

النقص في 
 المعدل

الزیادة في   
 المعدل

النقص في  
 المعدل

ألف لایر     
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        
   ٥٫۸۸۱  ) ٥٫۰۹٦(  ٥٫٥۹۹ )٤٫۸٥٦(  ٪ ۱ معدل الخصم 

معدل زیادة الرواتب 
 ٪ ۱ المستقبلي/المتوقع

 

٥٫٥۱۳  )٤٫۸۷۸(   ٥٫۷۸۹   )٥٫۱۱۸ ( 
   ۱۷  )۱۷(   ۱٦ )۱٦(  ٪ ۱۰ معدل الوفیات

   ٦۲۰  ) ٥۷۹(   ٥۷۸ )٥٤۰(  ٪ ۱۰ تسریح الموظفین من الخدمةمعدل 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٥ 
 

 
 الزكاة  .۳۱

 
 المحمل للسنة / الفترة الحالیة

دیسمبر  ۳۱  
               م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
    

 ٤٥٫۰۰۰ ۳٥٫۰۰۰  مخصص السنة الحالیة 
 - ۲۰٫۰۰۰  مخصص السنة السابقة 

  ──────── ──────── 
  ٥٥٫۰۰۰ ٤٥٫۰۰۰ 
  ════════ ════════ 

    
 تم احتساب مخصص السنة للسنة بناًء على الوعاء الزكوي الموحد للمجموعة. 

 
 الحركة في المخصص

 
 فیما یلي بیان للحركة في مخصص الزكاة: 

دیسمبر  ۳۱  
 م۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
    

 ۱٥٦٫۸٤۳ ۱۲۱٫۸۱٦  في بدایة السنة 
 ٤٥٫۰۰۰ ۳٥٫۰۰۰  المحمل للسنة الحالیة  
 - ۲۰٫۰۰۰  المحمل للسنة السابقة 
 ) ۸۰٫۰۲۷( )٦۸٫۱۲۹(  مدفوعات خالل السنة 

  ──────── ──────── 
 ۱۲۱٫۸۱٦ ۱۰۸٫٦۸۷  في نھایة السنة  

  ════════ ════════ 
 موقف الربوط

 
 االقتصادیةإعمار المدینة  –الشركة األم  

م طالبت بزكاة إضافیة ضریبة  ۲۰۰۸م إلى  ۲۰۰٦أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربطا زكویا للسنوات من  
ملیون لایر سعودي إضافةً إلى غرامة تأخیر على ضریبة االستقطاع. تمشیا مع إجراءات االستئناف  ۹۰٫٤استقطاع بمبلغ 

مع االعتراض على فروقات  والدفعبنكي  ضمانالمدینة االقتصادیة بتقدیم ودون االعتراف بااللتزام، قامت شركة إعمار 
 ضریبة االستقطاع.

 
لم یقبل دیوان المظالم التظلم على الزكاة من وجھة نظر "النموذج". قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة التماسا إلى  

إعادة دراسة القضیة. لم یقبل دیوان المظالم االلتماس الدیوان الملكي طالبت فیھ دیوان المظالم بإعادة النظر في الحكم و
 وحصلوا على الحكم السابق.  

 
ملیون لایر سعودي متعلقة بالسنوات  ۸٦٫٦م، أصدرت الھیئة خطاب لتحصیل التزام زكاة إضافي بمبلغ ۲۰۱۹خالل سنة 

م على  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹سنة   ٪ من إجمالي المطلوبات في٤۳٪ و ۲۰م. قامت الشركة بتسویة نسبة ۲۰۰۸إلى   ۲۰۰٦من 
 التوالي. عالوة على ذلك، وافقت الھیئة على السماح بدفع مطلوبات الرصید على أقساط. 

 
كما أن قضیة ضریبة االستقطاع كانت قید الدراسة لدى دیوان المظالم. أصدر دیوان المظالم قرارا بتأیید اعتراض شركة 

یر. قدمت الھیئة استئنافا إلى الدیوان الملكي ضد قرار دیوان المظالم فیما  إعمار المدینة االقتصادیة المتعلق بغرامة التأخ
 یتعلق بغرامة التأخیر، والتي ال تزال في انتظار صدور الحكم. 

 
م  ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة التزامات الزكاة اإلضافیة وإنھاء الربوط للسنوات من 

م ساریة  ۲۰۱۹م. أصدرت الھیئة شھادة الزكاة لسنة  ۲۰۱۹م و  ۲۰۱۳م و  ۲۰۱۲مع الھیئة. قدمت الشركة إقرارات السنوات  
 م.  ۲۰۲۱أبریل   ۳۰حتى 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٦ 
 

 
 )یتبعالزكاة (  .۳۱

 
ملیون لایر سعودي. قدمت شركة  ٦۷٫۷م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٤صدرت الھیئة الربط الزكوي لسنة أ

م بانخفاض مطلوبات ۲۰۲۰أكتوبر  ۸إعمار المدینة االقتصادیة التماس ضد ربط الھیئة وأصدرت الھیئة ربطا معدال في 
استئناف ضد الربط المعدل المذكور أعاله لدى األمانة العامة للجان  ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتقدیم    ۳۳  إلىالزكاة  

 الضریبیة. 
 

م بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۱٥م للسنوات  ۲۰۲۰نوفمبر    ۲۳أصدرت الھیئة أیضا ربوطا زكویة بتاریخ  
  ۲٤الھیئة. الحقًا لنھایة السنة، في ملیون لایر سعودي. وقدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة استئنافا ضد ربط  ۲٥٤

ملیون لایر سعودي. تقوم الشركة بمراجعة  ۲٤۷م، أصدرت الھیئة ربطا معدال بالتزام زكوي مخفض یبلغ ۲۰۲۱فبرایر 
 الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضریبیة.

 
ملیون لایر سعودي على أقساط للسنوات    ۳۱٫٥من الھیئة دفع الرصید المتبقي البالغ  طلبت شركة إعمار المدینة االقتصادیة  

م. سمحت الھیئة لشركة ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي متعلقة بسنة    ٤٤٫۳م ولمطلوبات الزكاة البالغة  ۲۰۰۸م وحتى عام  ۲۰۰٦
) أقساط شھریة  ۱۰ودي على عشرة (ملیون لایر سع ۷٥٫۸إعمار المدینة االقتصادیة لتسویة المطلوبات المستحقة بمبلغ 

أربع أقساط    بدفع م. قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة۲۰۲۰ملیون لایر سعودي تبدأ من أغسطس   ۷٫٥متساویة بمبلغ 
،  م ۲۰۲۱م وینایر  ۲۰۲۰م، وطلبت من الھیئة إرجاء األقساط المستحقة في دیسمبر  ۲۰۲۰مستحقة من أغسطس حتى نوفمبر  

في حینھ من قبل الھیئة. الحقًا لنھایة السنة، قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة القسط المستحق وھو ما تم قبولھ 
 م. ۲۰۲۱في شھر فبرایر 

 
شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، شركة إدارة   -الشركات التابعة 

یة، الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة، شركة تطویر عقارات المدن  وتشغیل عقارات المدن االقتصاد
 االقتصادیة المحدودة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة 

م وقدمت إقرارات زكاة / معلومات حتى سنة ۲۰۱۲أنھت شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة إقرارھا حتى سنة 
 م. ۲۰۲۱أبریل   ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹ت الھیئة شھادة الزكاة لسنة م. أصدر۲۰۱۹

 
م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي للسنوات  ۲۰۱۲أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة  

المناطق  ملیون لایر سعودي. واعترضت شركة تطویر ٤٫٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۳من 
الصناعیة المحدودة على تقییم الھیئة، حیث قدمت المستندات الداعمة لموقفھا. أحالت الھیئة القضیة إلى األمانة العامة للجان  
الضرائب وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة أیًضا استئنافًا على البوابة اإللكترونیة لألمانة. عقدت لجنة حل  

م، ورفضت  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۲م، وقدمت قرارھا في  ۲۰۲۰أكتوبر    ۲۲ت الضریبیة جلسة االستماع في  الخالفات والنزاعا
. قدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة التماسا ضد قرار لجنة  القرار شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة

 ات الضریبیة.حل الخالفات والنزاعات الضریبیة لدى لجنة استئناف الخالفات والنزاع
 

م. أصدرت الھیئة شھادة ۲۰۱۹قدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 
 م. ۲۰۲۱أبریل   ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹الزكاة لسنة 

 
أصدرت الھیئة م. ۲۰۱۹قدمت شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 

نوفمبر  ۲۹م. أصدرت الھیئة ربوطا زكویة بتاریخ ۲۰۲۱أبریل  ۳۰م، ساریة حتى ۲۰۱۹شھادات زكاة نھائیة لسنة 
ملیون لایر سعودي. تقدمت شركة تطویر   ۷۲٫٤٥م بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۷م إلى  ۲۰۱٥م للسنوات من  ۲۰۲۰

م، برفض استئناف شركة ۲۰۲۱مارس  ۱۰أصدرت الھیئة قرارھا في عقارات المدن االقتصادیة باستئناف ضد الربط و
تطویر عقارات المدن االقتصادیة ألسباب فنیة. تقوم الشركة بمراجعة الربط المعدل ومن المرجح أن تقدم استئنافا إلى لجنة  

 حل الخالفات والنزاعات الضریبیة.
 

قدمت شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة إعمار  
م، ساریة  ۲۰۱۹م. أصدرت الھیئة شھادات زكاة نھائیة لسنة  ۲۰۱۹المعارف المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة  

 م.  ۲۰۲۱أبریل   ۳۰حتى 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۷ 
 

 
 ذات العالقة  معامالت األطراف  .۳۲

 
خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع الكیانات األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي العالقة  

. تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة  ۲٤في معیار المحاسبة الدولي 
الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذا جوھریا. وتم تنفیذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة   والكیانات التي تمارس على ھذه 

خالل دورة األعمال العادیة بشروط لم تكن أكثر مالءمة من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل معقول أن تكون متاحة 
في المعامالت على أساس تجاري. باإلضافة إلى   في معامالت مماثلة مع أطراف لیست ذات عالقة، أي مماثلة لتلك السائدة

 ، فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا:۱۸اإلیضاح 
  



 المدینة االقتصادیة شركة إعمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۸ 
 
 

 
 )یتبعمعامالت األطراف ذات العالقة (  .۳۲

 
 الرصید كما في   مبالغ المعامالت  طبیعة المعامالت  طرف ذو عالقة 

    
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

ألف لایر      
 سعودي

لایر  ألف 
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

       

 ۳٫۲۱۱ ۷۲۱  ٤٫٦۱٦ ۲٫۳٥٤  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة وأخرى   أطراف ذات عالقة أخرى 
 ۱٫٦٥۰ ۳٫۰۸۹  ٥٫٦٤۰ ۱٤٫۱۸۱  بیع عقارات  
          

 ۹۷۱ ۱۱٫٦٥۳   ۱٫٤۹۷ ۱۰٫۸٥۰  مصروفات عقود وإیجارات ومرافق  مشروع مشترك
         

 ۸۹٥ ۲٦۱  ۱٫۱۷۹ -  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   موظفي اإلدارة العلیا
 ۲۲۲ ۳٤٤  ۲۲۲ ٤۱٤  إیرادات إیجاریة   
         

 ۲۳۱ -  ۱٦٤ -  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   مجلس اإلدارة
 ۱٤۷ -  ۱٤۷ ۳۱٦  إیرادات إیجاریة   
       ─────── ─────── 

 ۷٫۳۲۷ ۱٦٫۰٦۸       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 ) ۲٫٦۱۹( -  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف ذات عالقة أخرى 

 ) ٤۱٥( )۳(  ۳۸۹ ۳٫۱٤٥  إلى المجموعة خدمات مقدمة   
 ) ۷٫۹٦۱( -  - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
 - -  ۲۰ -  شراء بضائع  
         

 )۸۹( )٤٥٥(  - ۱۱  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف أخرى ذات صلة لھا تأثیر جوھري
         

 - -  ۱٦٫۲٦۳ ۹٫۹۷۳  مكافآت  العلیاموظفي اإلدارة 
         

 ) ٤٫۰۰۳( )٤٫۱۰۰(  ٤٫۰۰۳ ٤٫۱۰۰  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة
 )۱۹( -  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       ─────── ─────── 

 ) ۱٥٫۱۰٦( )٤٫٥٥۸(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۹ 
 

 
 )یتبعمعامالت األطراف ذات العالقة (  .۳۲

 
 العلیا للمجموعةتعویضات موظفي اإلدارة 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۱۳٫۱٥۹ ۸٫۸۳۰ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ۳٤٦ ۳۸٤ منافع غیر نقدیة

 ۱٫۳٤۷ ۷٥۲ منافع ما بعد التوظیف
 ۱٫٤۱۱ ۷ مكافأة إنھاء الخدمة

 ──────── ──────── 
 ۹٫۹۷۳ ۱٦٫۲٦۳ 

 ════════ ════════ 
 ۷٫۹۰۱ ۷٥۲ مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العلیا

 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة  .۳۳
 

دیسمبر  ۳۱، فإن االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في ۳۱و  ۲۷و   ۱۸باإلضافة إلى اإلفصاح المبین في اإلیضاحات 
 م ھي كما یلي: ۲۰۲۰

 
المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة في السنوات القلیلة  لدى  )أ(

 ملیون لایر سعودي).  ۷۸۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٤۹القادمة بمبلغ 
 

والتي تتمثل بصورة أساسیة في المجموعة من وقت آلخر تكون ھي الطرف المدعى علیھ في قضایا قانونیة،  )ب(
نزاعات تجاریة. تتوقع اإلدارة والمجلس القانوني أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بجمیع القضایا المقامة ضد  

 المجموعة. وبناًء علیھ، لم یتم تكوین مخصص في ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
 

كبدھا الجھة الحكومیة على حساب إعادة توجیھ خط قطار  طلبت جھة حكومیة من الشركة تقاسم التكالیف التي تت )ج(
الحرمین السریع عبر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. وقدمت الشركة تفاصیل التكالیف التي تكبدتھا بالفعل فیما 
  یتعلق بھذا المشروع والتي تضمنت قیمة األرض التي ساھمت بھا الشركة لمحطة القطار والتكالیف المتكبدة لجسر 
الوصول إلى المحطة وتكالیف البنیة التحتیة األخرى المرتبطة بھا. اإلدارة بصدد التفاوض مع الجھة الحكومیة،  
بدعم من ھیئة المدن االقتصادیة والمناطق الخاصة، وتتوقع أن تكون نتائج لصالحھا. ولذلك، لم یتم تكوین مخصص 

 في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 

 جار التشغیلي:التزامات عقود اإلی )د(
 

ر    المجموعة كمؤّجِ
 

أبرمت المجموعة عقود إیجار تشغیلي على محفظتھا للعقارات االستثماریة. فیما یلي دفعات الحد األدنى  
المستقبلیة لإلیجارات المستحقة القبض بموجب عقود إیجار تشغیلي كما في تاریخ التقریر المالي لكن لم یتم 

 تسجیلھا كذمم مدینة:
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

   ٤۹٫۱۱۲ ٤۷٫٤۹٦ خالل سنة 
   ۱۹۱٫۳٤۸ ۱۸٦٫۲٥٥ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

   ٥۷٤٫۱٦۹ ٥۱٦٫۹۷۰ أكثر من خمس سنوات
 ──────── ──────── 
 ۷٥۰٫۷۲۱ ۸۱٤٫٦۲۹ 

 ════════ ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۰ 
 

 
 المعلومات القطاعیة  .۳٤

 
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغیل لقطاعاتھا التجاریة بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد  
وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغیلیة ویقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة  

 ئم المالیة الموحدة.التشغیلیة في القوا
 

 القطاعات التشغیلیة
 

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالثة قطاعات رئیسیة وھي: األنشطة السكنیة، وأنشطة التطویر الصناعیة،  
أنشطة الضیافة والترفیھ. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئیسیة للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردیة و

 .القطاعات التشغیلیةحول  ۸لمعیار الدولي للتقریر المالي  بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنھ طبقا ل
 

یعتبر فریق القیادة التنفیذیة ھو المسئول الرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة ویراقب نتائج التشغیل لوحدات األعمال  
أداء القطاع استنادا الخاصة بھ بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم  

 إلى الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة الموحدة.
 

 اإلیرادات والربحیة حسب القطاعات
 

 أنشطة سكنیة 
تطویر 
 صناعي

ضیافة 
 أخرى وترفیھ

تعدیالت 
 وإلغاءات

 
 اإلجمالي

ألف لایر   للسنة المنتھیة:
 سعودي

لایر  ألف 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

       م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
       اإلیرادات 

 ٥٤۷٫۲۸۷ - ۷٤٫٦٤۸ ۹۸٫۱۹٦ ۲۸۱٫۸۱۰ ۹۲٫٦۳۳ عمالء خارجیین
 - )۱٤۷٫۳۰۸( ۹۱٫٥٦۹ ۳۱٫٦٦٦ ٦٫٤٤۲ ۱۷٫٦۳۱ بین القطاعات

 ۱۱۰٫۲٦٤ ۲۸۸٫۲٥۲ ۱۲۹٫۸٦۲ ۱٦٦٫۲۱۷ )۱٤۷٫۳۰۸( ٥٤۷٫۲۸۷ 
       

       النتائج
تكلفة مخزون وخدمات 

       مثبتة كمصروفات
 )٤٥۹٫۳۱۹( )٤۸٫٤۹٥( )۲۹٫۰۰۹( )٦٤٫۰۹۹( ۱۰۹٫۹۱۱ )٤۹۱٫۰۱۱( 
       

خسارة االنخفاض في 
 )۱٦۷٫۹٦۰( - )۷۳٫٥۲۱( )۱۰٫۳۹۳( - )۸٤٫۰٤٦( القیمة 

       
 )۳۱٥٫٥٦۸( - )۳۰۳٫۲۲٤( )٤٫۱۰۸( )۸٫۰۱٥( )۲۲۱( أعباء تمویلیة

       
 ۲٫٥۳٦ - ۲٫٥۳۱ - - ٥ دخل ودیعة مرابحة 

       
 )۳٤۱٫۹۱۲( - )۱۷۸٫۸٥۷( )۸۸٫٥۹۰( )۲٤٫۲۷٥( )٥۰٫۱۹۰( استھالك

       
 )۸٫۰۹٤( - )۷٫٦٤۷( )۲۱( - )٤۲٦( إطفاء

       
الحصة في نتائج شركات 

مستثمر فیھا بطریقة 
 ٤۸٫۰٦٥ - ٤۸٫۰٦٥ - - - الملكیةحقوق 

       
إیرادات / (مصروفات)  

 )٤٦٦٫۷۰۷( - )۳۲۹٫٦٥٦( )۸۳٫٤٦۹( )۳٫۸۸۷( )٤۹٫٦۹٥( أخرى 
       

 )۱٫۱۹۳٫۳٦٤(      الخسارة قبل الزكاة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۱ 
 

 
 )یتبعالمعلومات القطاعیة (  .۳٤

 
 )یتبعقطاعات التشغیل (

 
 أنشطة سكنیة 

 تطویر
 أخرى ضیافة وترفیھ صناعي

 التعدیالت
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

ألف لایر   للسنة المنتھیة:
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

       م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
       اإلیرادات 

 ۹٤٦٫۸۰۷ - ۷۱٫٦۸٦ ۷۳٫۸٥٦ ۳۰۰٫۸۰۳ ٥۰۰٫٤٦۲ عمالء خارجیین
 - ) ۱٤۹٫۰۹۳( ۹۷٫۸۰۷ ۳۱٫٦۳٤ ٤٫٦٥۱ ۱٥٫۰۰۱ القطاعاتبین 

 ٥۱٥٫٤٦۳ ۳۰٥٫٤٥٤ ۱۰٥٫٤۹۰ ۱٦۹٫٤۹۳ )۱٤۹٫۰۹۳ ( ۹٤٦٫۸۰۷ 
       

       النتائج
تكلفة مخزون وخدمات 

       مثبتة كمصروفات
 )۱۹۳٫۷۸٥( ) ٥۸٫٤٦۰ ( )۱۷٫٤۳٦٥٫٥( ) ٥۷۸ ( ۱۰۹٫۸۱۰ )۲۲٥٫٤٤۸ ( 
       

خسارة االنخفاض في 
 ) ٥۹٫۸۸۱( - ) ٥٥٫۸۲٤( ) ۳٫٥٦٤( - ) ٤۹۳( القیمة 

       
 ) ۲٦۸٫۷۳٦( - ) ۲٦٤٫۰۱۲( ) ٤٫٤۲٤(  ) ۳۰۰( أعباء تمویلیة

       
 ۷۹۱ - ٦۱٦ ٦ ۱۱۳ ٥٦ دخل ودیعة مرابحة 

       
 ) ۳٤۹٫۹٤٥( - ) ۱۹۱٫۳۱۲( ) ۸٥٫۲٦٤( ) ۲۳٫۸٤٦( ) ٤۹٫٥۲۳( استھالك

       
 ) ۱۰٫٤۷۹( - ) ۱۰٫۲۲٤( )۲۰(  ) ۲۳٥( إطفاء

       
الحصة في نتائج شركات 

مستثمر فیھا بطریقة حقوق 
 ۷٫۹۸۳ - - - الملكیة

 
- ۷٫۹۸۳ 

       
إیرادات / (مصروفات)  

 ) ٥۲۹٫٤۸۳( - ) ۳۳۹٫٥٦٦( ) ۹٦٫٤٤۰( ۱٤٫۲۰۹ ) ۱۰۷٫٦۸٦( أخرى 
       

 ) ٤۸۸٫۳۹۱(      الخسارة قبل الزكاة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۲ 
 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالیة  .۳٥

 
 نظرة عامة

قد تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالیة متنوعة. یركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السیولة القویة ومراقبة  
  متغیرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي السعي باستمرار إلى تقلیص التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء 

 المالي للمجموعة. 
 

 قد تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة: 
 
 مخاطر االئتمان؛ )أ

 مخاطر أسعار العموالت؛ )ب
 مخاطر العمالت؛ و )ج
 مخاطر السیولة.  )د

 
یقدم ھذا اإلیضاح معلومات عن تعرض المجموعة المحتمل لكل من المخاطر السابقة، وأھداف المجموعة وسیاساتھا 

 وعملیاتھا لقیاس وإدارة المخاطر. 
 

یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة العامة فیما یتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة واإلشراف 
على إدارة المخاطر. وتضطلع اإلدارة العلیا للمجموعة بمسؤولیة تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر التي تتعرض 

 إلدارة حول أنشطتھا. لھا المجموعة ورفع تقاریر منتظمة بذلك إلى مجلس ا
 

تم وضع سیاسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمیة وغیر الرسمیة) لتحدید وتحلیل المخاطر التي واجھتھا المجموعة 
من أجل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. یتم مراجعة سیاسة إدارة المخاطر  

 س التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. واألنظمة بصورة منتظمة لعك
 

تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للتقید بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة  
ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھتھا المجموعة. تتم مساعدة لجنة المراجعة  

القیام بدورھا الرقابي بواسطة المراجعة الداخلیة. تقوم المراجعة الداخلیة بالفحص المنتظم والمؤقت لضوابط بالمجموعة  
 وإجراءات إدارة المخاطر والنتائج المصرح عنھا للجنة المراجعة.

 
األخرى تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة بشكل رئیسي من الذمم الدائنة ومطلوبات عقود اإلیجار والمطلوبات 

والقروض ألجل. یتمثل الھدف الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة تمویل عملیات المجموعة. تتضمن الموجودات المالیة  
برنامج تملك  –الرئیسیة للمجموعة االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، ذمم الموظفین المدینة 

 ى البنوك والنقد وما في حكمھ.منزل، وذمم مدینة وودائع مرابحة ألجل لد 
 

 یقوم مجلس اإلدارة بالمراقبة والموافقة على السیاسات إلدارة كل ھذه المخاطر التالیة الملخصة فیما یلي:
 
 مخاطر االئتمان )أ

 
تتمثل مخاطر االئتمان خسارة مالیة تتعرض لھا المجموعة في حال إخفاق عمیل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ  
التعاقدیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساسیة من ذممھا المدینة وموجوداتھا المتداولة األخرى باإلضافة  

 إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك. 
 

ً یم مخاطر ائتمان العمالء من قبل المجموعة  یتم تقی لسیاسة المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطر   وفقا
 االئتمان للعمالء. یتم تقییم الجدارة االئتمانیة للعمیل بناًء على إجراءات التصنیف االئتماني. 

 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)
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۷۳ 
 

 
 )یتبعإدارة مخاطر األدوات المالیة (  .۳٥

 
 )یتبعاالئتمان (مخاطر  )أ
 

یتم تنفیذ تحلیل النخفاض القیمة في كل تاریخ تقریر مالي باستخدام مصفوفة مخصص في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. 
تستند معدالت المخصصات إلى عدد أیام تجاوز تاریخ االستحقاق منذ تجمیع قطاعات العمالء المختلفة التي لھا أنماط 

معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي(مثل خسارة متماثلة. یتم تعدیل  
توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة) التي تؤثر على قدرة العمالء على تسویة الذمم المدینة. یعكس االحتساب 

في تاریخ التقریر عن األحداث الماضیة والظروف   النتائج المرجحة لالحتمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة
 الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

 
تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق مراقبة الذمم المدینة القائمة. تنص اتفاقیات  

نقلھ إلى العمالء فقط عند استالم سعر البیع بشكل كامل. یمثل أكبر البیع مع العمالء على أن صك ملكیة العقار سیتم 
م. تختلف فترة السداد  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪) من الذمم المدینة المستحقة كما في  ۱۱٫٥م:  ۲۰۱۹٪ ( ۱۳نسبة    عمالء  خمسة

 من منتج إلى منتج مع بعض االستثناءات على مستوى العمیل.
 

ن موجودات مالیة أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ینشأ من فیما یتعلق مخاطر االئتمان الناشئة م
 تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن أقصى تعرض یعادل القیمة الدفتریة لھذه األدوات. 

 
ً   تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل قسم الخزینة بالمجموعة لسیاسة الشركة.    وفقا

تحد المجموعة من تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل وضع أرصدة لدى البنوك الدولیة والبنوك المحلیة ذات السمعة الطیبة  
 فقط. بالنظر إلى خصائص البنوك التي تتعامل معھا الشركة، ال تتوقع اإلدارة أن یفشل أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ.

 
 لحد األقصى لمخاطر االئتمان الذي تتعرض لھ المجموعة في تاریخ التقریر:فیما یلي مجمل ا

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ألف لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
   

 ۷٥٦٫۳۲٥ ۸۳٤٫٥٥٥ الذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى 
 - ۱۰۱٫۳٥۸  ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

 ٤۰۳٫٤۱۳ ۱۷۳٫۷٥۹ البنوكنقد لدى 
 ۱٫۱۱۱٫٦۱۰ ۱٫۱٥۹٫۷۳۸ 
 

 تركز المخاطر الزائد
تنشأ مخاطر التركز عندما تزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة، أو  
عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة في حال بروز تغیرات 

ى. تتم إدارة مخاطر التركز من خالل التركیز على المحافظة على محافظ استثماریة اقتصادیة أو سیاسیة أو أي تغیرات أخر
متنوعة. لتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، فإن سیاسات وإجراءات المجموعة تتضمن إرشادات محددة للتركیز على  

ً وإدارتھا  الحفاظ على محفظة استثماریة متنوعة. یتم السیطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة  لذلك.  وفقا
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۷٤ 
 

 
 )یتبعإدارة مخاطر األدوات المالیة (  .۳٥

 
 مخاطر أسعار العموالت )ب

 
تتمثل مخاطر أسعار العموالت في مخاطر تغیر القیمة العادلة أو قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر 

 في أسعار العموالت السائدة بالسوق.
 

تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار العمولة في السوق یتعلق بصورة أساسیة بالقروض طویلة األجل للمجموعة  إن  
وودائع المرابحة ألجل لدى البنوك بأسعار عموالت متغیرة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طریق المراقبة  

 لتي یترتب علیھا عمولة.المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتھا المالیة ا 
 

 حساسیة أسعار العموالت 
یبین الجدول التالي حساسیة المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعار العمولة على القروض طویلة األجل. مع بقاء 

على النحو كافة المتغیرات األخرى ثابتة، یتأثر الربح قبل الضریبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعار المتغیرة 
 التالي: 

 
 التأثیر على الربح الزیادة/ النقص 
 قبل الزكاة في نقاط األساس 
 ألف لایر سعودي  
   

 )۸۱٫۰۱۳( ۱۰۰+ م۲۰۲۰
 -۱۰۰ ۸۱٫۰۱۳ 
   

 ) ۸۱٫۱۳۸( ۱۰۰+ م ۲۰۱۹
 -۱۰۰ ۸۱٫۱۳۸ 
   

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسیة أسعار العمولة إلى بیئة السوق الممكن مالحظتھا حیث تظھر تقلبات 
 في السنوات السابقة.بكثیر مما كانت علیھ اعلى 

 
 ٪ (تقریبا). ۳٫٤معدل المتوسط المرجح لقروض المجموعة ألجل ھو 

 
 مخاطر العمالت ج)

 
مخاطر العملة ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب تقلبات أسعار صرف  

اللایر السعودي والدوالر األمریكي. وحیث أن الدوالر العمالت األجنبیة. لم تقم المجموعة بمعامالت جوھریة بعمالت غیر  
 األمریكي مرتبط باللایر السعودي، فإن المؤسسة لیست معرضة لمخاطر عمالت ھامة.

 
 مخاطر السیولة د)
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بااللتزامات 
طة باألدوات المالیة. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ المرتب

العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة 
یة. یتم مراقبة التدفقات النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة لشركات المجموعة على  المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبل

أساس مركزي تحت سیطرة خزینة المجموعة. یتمثل الھدف من ھذا النظام المركزي في تحسین كفاءة وفعالیة إدارة  
بین استمراریة التمویل والمرونة   المجموعة للموارد الرأسمالیة للمجموعة. یتمثل ھدف المجموعة في الحفاظ على التوازن 

من خالل استخدام السحوبات على المكشوف والقروض البنكیة. تدیر المجموعة مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ 
باحتیاطیات كافیة وتسھیالت بنكیة وتسھیالت االقتراض، من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة  

 خ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.ومطابقة تواری
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 )یتبعإدارة مخاطر األدوات المالیة (  .۳٥

 
 )یتبعمخاطر السیولة ( د)
 

 ). ۳إن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد جاریة بالفعل مع البنوك المعنیة (راجع اإلیضاح 
 

 یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة: 
 

 أقل من م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 شھر ۱۲أكثر من  شھر ۱۲

 
 إلجماليا

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ۸٫٥۷٤٫۳٤٤ ٥٫٤۷٥٫۱٦۱ ۳٫۰۹۹٫۱۸۳ قروض
 ۱۱۲٫۰۰۸ ٥۹٫۱۸۹ ٥۲٫۸۱۹ مطلوبات عقود إیجار
 ۱٫٤۳۲٫۲۸٦ - ۱٫٤۳۲٫۲۸٦ ذمم دائنة ومستحقات

 ─────── ─────── ─────── 
 ٤٫٥۸٤٫۲۸۸ ٥٫٥۳٤٫۳٥۰ ۱۰٫۱۱۸٫٦۳۸ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 أقل من  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 شھر  ۱۲أكثر من  شھر  ۱۲

 
 اإلجمالي

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
    

 ۸٫٤۸۰٫۱٤۸ ٦٫٥٥٦٫۲٥۰ ۱٫۹۲۳٫۸۹۸ قروض
 ۱۳۱٫۹٦۷ ۹٤٫٤٦٦ ۳۷٫٥۰۱ مطلوبات عقود إیجار
 ۱٫۱۷۳٫٦۷٥ - ۱٫۱۷۳٫٦۷٥ ذمم دائنة ومستحقات

 ─────── ─────── ─────── 
 ۳٫۱۳٥٫۰۷٦٫٦٥ ٤۰٫۷۱٦ ۹٫۷۸٥٫۷۹۰ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 إدارة رأس المال . ۳٦
 

یتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي األسھم في الشركة األم. تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على  
وثقة المقرضین والسوق واستمراریة التطویر المستقبلي للعمل التجاري. یتمثل   ینقاعدة رأسمالیة قویة للحفاظ على المستثمر

الھدف األساسي من استراتیجیة إدارة راس مال المجموعة في التأكد من المحافظة على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت 
 رأسمالیة قویة من أجل دعم أعمالھا التجاریة وتعظیم القیمة للمساھمین. 

 
ة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. تدیر المجموع

وللمحافظة على وتعدیل رأس المال یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمساھمین وإعادة رأس المال  
راقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وھو صافي الدین مقسوما إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بم

م:  ۲۰۱۹٪ ( ٥۹م، كانت نسبة المدیونیة للمجموعة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱على إجمالي راس المال زائد صافي الدین. في 
٥٤ .(٪ 

 
تفي بالتعھدات المالیة ومن أجل تحقیق ھذا الھدف العام تھدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنھا 

المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى. إن عدم االلتزام بالتعھدات المالیة المرتبطة 
سیسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا. لم تكن ھناك حاالت خرق للتعھدات المالیة ألیة قروض في السنة الحالیة. لم  

م  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱یرات في األھداف وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في  تكن ھناك تغ
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و
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۷٦ 
 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .۳۷

 
ین المشاركین في السوق  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة ب

في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة  
 في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. 

 
القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة   یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس

 وغیر المالیة. 
 

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف 
المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى  

 یلي:
 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •

 
) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۲المستوى   •

 بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 

: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر ۳المستوى  •
 القابلة للمالحظة).

 
في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع

 العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریا للقیاس ككل.
 

 تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  
 

م، یتم تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة للشركة على أنھا مقاربة لقیمھا ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ي كما ف
في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. لم یتم تطبق مدخالت جوھریة في تقییم الذمم  ۳الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 

 م. ۲۰۱۹سمبر دی ۳۱م و ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱المدینة كما في 
 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لم تكن ھناك حركة بین المستویات خالل السنة المنتھیة في 
 

 التغیرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة  . ۳۸
 

تم اإلفصاح عن التغیرات الناشئة عن األنشطة التمویلیة، تتضمن قروض طویلة األجل وعنصر تمویلي غیر مكتسب من 
 مدینة طویلة األجل تم اإلفصاح عنھا في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة. ذمم 
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 الشركات التابعة المھمة   . ۳۹

 
. تستند ھذه المعلومات إلى  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لھذه الشركات التابعة كما في 

 المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  
 
شركة   

استثمارات  
المدن الصناعیة 

 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة 
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
   ۱٫۹٤۳٫۷٦۷   ٤٦۷٫۰۹۳   ۱٫٤٤٥٫۲٤٤   ۱٫٤۲۲٫۷۷٦   ۳٫۹٥۱٫۹۱٦ إجمالي الموجودات 
   ۷٤٤٫۷۲٦   ۱٥۰٫۱٦۹   ۳٤۲٫۳۹۳   ۱۱٤٫۲۰۱   ۲۳٫۷٤٥ إجمالي المطلوبات 

   ۱٫۱۹۹٫۰٤۱   ۳۱٦٫۹۲٤   ۱٫۱۰۲٫۸٥۱   ۱٫۳۰۸٫٥۷٥   ۳٫۹۲۸٫۱۷۱ إجمالي حقوق الملكیة  
 

م. تستند ھذه المعلومات إلى المبالغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركات التابعة كما في 
 قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة. 

 
شركة  

استثمارات 
المدن الصناعیة  

 القابضة 

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة  
 المحدودة

شركة إدارة  
ل عقارات  وتشغی

المدن  
 االقتصادیة

الشركة الرائدة  
إلدارة عقارات  

المدن  
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن  
االقتصادیة  

 المحدودة
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
   ۱٫۹٤٦٫۷۲٥   ٥٥٥٫٦۹۰   ۱٫٥۷٤٫۲۰۷   ۱٫۳۳٦٫۳۳٦   ٤٫۳۳٥٫۹۰۷ إجمالي الموجودات 
   ٥۷۱٫۹۱٦   ۱۲۷٫۳٤۷   ۳۰۹٫٦۰٤   ۱۱۲٫۹٤۸   ۲۲٫۷۱٤ إجمالي المطلوبات 

   ۱٫۳۷٤٫۸۰۹   ٤۲۸٫۳٤۳   ۱٫۲٦٤٫٦۰۳   ۱٫۲۲۳٫۳۸۸   ٤٫۳۱۳٫۱۹۳ إجمالي حقوق الملكیة  
 

م. تستند ھذه ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 
 المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  

 
شركة   

استثمارات  
المدن الصناعیة 

 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة 
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

الشركة الرائدة 
إلدارة عقارات 

المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 
االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

      
   ۱۲٫٤٥۹     ۳٤٫۰۳٦   ۱۰۹٫۱٤۸   ۱٦۱٫۸٦۷   ۱٥۱ إیرادات 

 ) ٦۸٫۲٦۷(  ) ۱۱۳٫۲۷۱(  ) ۱٦۲٫٦۲٤(    ۱۰۱٫۲٦٦ ) ۲٤۸٫۹٤۷(  (خسارة) / ربح السنة 
إجمالي (الخسارة) / الدخل  

 ) ٦۹٫٦۳۷(  ) ۱۱۱٫٤۱۹(  ) ۱٦۱٫۷٥۲(    ۱۰۳٫۱۱٤ ) ۲٤٥٫۳٤۷(  الشامل للسنة  
      
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۸ 
 

 
 )یتبع(الشركات التابعة المھمة  . ۳۹

 
م. تستند ھذه ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 

 المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  
 
شركة  

استثمارات 
المدن  
الصناعیة  
 القابضة 

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة  
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 
عقارات المدن  
 االقتصادیة

الشركة الرائدة  
إلدارة عقارات  
المدن  
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن  
االقتصادیة  
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 ألف لایر سعودي  سعودي

      
    ۲۲٫٤۰۱   ۳٦٫۸٦۳   ۹٤٫۰٥۳   ۲۰۱٫۱۸۱   ٦٫٦۲٥  إیرادات 

 ) ۸۱٫۱٥٤(  ) ۳۲٫۳٥٦(  ) ۱۰۸٫۳۱۱(    ۱۲٦٫٤۲٥ ) ۹٦٫۲٦٤(  (خسارة) / ربح السنة 
إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل  

 ) ۷۷٫۷۷۹(  ) ۳۱٫۹۸٦(  ) ۱۰۸٫۰۲۸(    ۱۲٦٫۰٥۲ ) ۹۲٫۷۱۸(  للسنة  
      
 

 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .٤۰
 

م، مما أدى إلى  ۲۰۲۰جائحة خالل شھر مارس  ا")، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ۱۹ -("كوفید انتشرت كورونا 
) في شكوك على الصعید االقتصادي  ۱۹تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

السواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم  العالمي. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على 
 لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. 

 
م، تأثرت عملیات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآلثار الصحیة  ۲۰۲۰خالل معظم السنة المالیة  

الق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر الجوي  العالمیة. وشمل ذلك فرض قیود على السفر وإغ ۱۹ -لجائحة كوفید 
على جمیع قطاعات المجموعة (العقارات والضیافة) وھو ما انعكس في نتائجھا  ۱۹ -بشكل كبیر. أثر تفشي جائحة كوفید 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المالیة للسنة المنتھیة في 
 

حتملة لتفشي الجائحة على عملیاتھا بسبب القیود التي وضعتھا نظًرا لحجم تفشي الجائحة، قامت المجموعة بتقییم اآلثار الم
. حرصت المجموعة على تنفیذ إجراءات الصحة والسالمة  ۱۹ -المؤسسات الحكومیة المختلفة لكبح أو تأخیر انتشار كوفید 

ث تتوقع المجموعة لموظفیھا وعمالئھا والمقاولین ومجتمعاتھا. تعمل المجموعة بشكل رئیسي في مجال تطویر العقارات، حی
أن یؤثر تفشي الجائحة على األسعار والطلب على العقارات. على المدى القصیر، ال تزال المبادرات التنمویة والنشاط 
االقتصادي داخل قطاع العقارات مقیًدا. وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت بتفعیل تخطیط استمراریة األعمال  

ت إدارة المخاطر األخرى بما في ذلك ترشید عملیاتھا وتحسین مستویات الموظفین وتشغیل النقد لدیھا وغیرھا من ممارسا
كم في تعطل األعمال المحتمل الذي قد  حلتقلیل التأثیر على اإلیرادات والتكالیف للت عن كثبوالعمل مع موردیھا وعمالئھا 

 على عملیاتھا وأدائھا المالي.    ۱۹ -یحدثھ تفشي جائحة كوفید 
 

م، شھدت المجموعة زیادة في مبیعات العقارات ۲۰۲۰مع بدء تخفیف اإلغالق واستئناف السفر في النصف الثاني من سنة 
م. وتواصل إدارة المجموعة تقییم الوضع الحالي،  ۲۰۲۰سنة    وتحسن اإلشغال في الفنادق مقارنةً بوقت بدء الجائحة في مطلع

 بما في ذلك استراتیجیة التسعیر ومبادرات تحسین التكلفة.
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۹ 
 

 
 )یتبع( ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .٤۰

 
  على النحو  ،م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  ،۱۹ –أجرت المجموعة تقییما للتأثیر بسبب عدم الیقین الناجم عن فیروس كوفید 

 التالي: 
    

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة  •
 

تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج خسارة االئتمان 
، والتقلب المحتمل في الظروف  ۱۹ -كوفید المتوقعة. تمت إعادة تقییم نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتأثیر جائحة 

االقتصادیة، وحدوث حاالت التخلف عن السداد، وما إلى ذلك، والتي قد تؤدي على األرجح إلى زیادة مخصص الخسائر  
  األدوات المالیة.  - ۹االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة بما یتماشى مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من المستأجرین والعمالء. وتم تقدیر 
م بالنظر  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة كما في 

عتبار تأثیر التقلب في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند  إلى التطور السریع للوضع، وأخذت المجموعة في اال
تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وقامت المجموعة بتحدیث المعلومات 

ات الصلة بالمناخ االقتصادي  المستقبلیة ذات الصلة بالعملیات الدولیة فیما یتعلق بأوزان سیناریوھات االقتصاد الكلي ذ
  ۸٦٫۳للسوق التي تعمل فیھا المجموعة. وبناًء علیھ، بلغ تأثیر مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة 

). وستواصل المجموعة مراقبة  ۲۰م (انظر اإلیضاح ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في 
 ئر االئتمانیة المتوقعة وإجراء التعدیالت الالزمة عند االقتضاء.الموقف وتأثیره على الخسا

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة   •

 
وتأثر قطاع الضیافة في المجموعة من انخفاض مستویات اإلشغال واإلغالق المؤقت الناتج عن الخطوات التي اتخذتھا 

تخفیف اإلغالق واستئناف السفر في النصف الثاني من سنة . مع بدء ۱۹ -الحكومة الحتواء تفشي جائحة كوفید 
م، شھدت المجموعة زیادة في مبیعات العقارات وتحسن اإلشغال في الفنادق مقارنةً بوقت بدء الجائحة في مطلع ۲۰۲۰

اإلشغال    م. وتشمل المجاالت الرئیسیة للتقییم تقدیرات حول تأثیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بسبب انخفاض۲۰۲۰سنة  
ومعدالت الخصم، مما یعكس حالة عدم التأكد المتزایدة. قامت المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض 

م. وقامت المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في    الغیر مالیة  في قیمة جمیع الموجودات
ت المولدة للنقد واستخدمت توقعات التدفق النقدي المتعددة المرجحة االحتمال بسبب المتوقعة من الموجودات أو الوحدا

الوضع السریع التطور ونظرت في توقعات االقتصاد الكلي لحساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة بعد تطبیق 
عة بتكلیف شركة فالیوستارت (خبیر معدل الخصم الذي یعكس تقییم السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود. ,قامت المجمو

العقاري)، وھو مقَیِّم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة، إلجراء التقییم العادل لممتلكات ومعدات المجموعة  التقییم
م. إن شركة فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  االستثماریة،وعقاراتھا 

("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد الملكي للمقیِّمین المعتمدین. وتمتلك شركة فالیوستارت  للمقیِّمین المعتمدین
ألراضي والممتلكات ذات الصلة. وأجرت المجموعة تقییماً النخفاض أالمؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم 

ین في التقدیر الموجودة في تقدیر القیمة القابلة  قیمة الموجودات غیر المالیة مع األخذ في االعتبار درجة عدم الیق
لالسترداد وحساسیة المبلغ القابل لالسترداد للتغیرات المحتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئیسیة. نتیجة لذلك،  

إلى  تستنتج المجموعة أن االنخفاض المتوقع في التدفقات النقدیة المستقبلیة من ھذه الموجودات لیس جوھریًا لیؤدي 
خسارة انخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة، باستثناء الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة وعقارات  

 التطویر، كما ھو موضح أدناه.
 

 الممتلكات والمعدات •
 

ومعدل  یعتبر تقییم الممتلكات والمعدات ذاتیًا بطبیعتھ نظًرا للخصائص الفریدة لكل عقار وموقعھ وعائداتھ المتوقعة
م،  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱نمو اإلیرادات ومعدالت الخصم التي تعكس حالة عدم التأكد المتزاید. خالل السنة المنتھیة في 

 ).۱٤ملیون لایر سعودي (انظر اإلیضاح  ۱٥۳٫۱أثبتت الشركة خسارة انخفاض في القیمة بلغت 
  
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تابع)

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۸۰ 
 

 
 )یتبع( ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .٤۰

 
 االستثماریةالعقارات  •

 
یعتبر تقییم العقارات االستثماریة ذاتیًا بطبیعتھ نظًرا للخصائص الفریدة لكل عقار وموقعھ وعائداتھ المتوقعة ومعدل 

م،  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱نمو اإلیجارات ومعدالت الخصم التي تعكس حالة عدم التأكد المتزاید. خالل السنة المنتھیة في 
 ).۱٦ملیون لایر سعودي (انظر اإلیضاح  ۲٥٫٤انخفاض في القیمة بلغت أثبتت الشركة خسارة 

 
 عقارات التطویر •

 
یتم إثبات عقارات التطویر بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. ویتم تقییم صافي القیمة القابلة  

ف المستلمة وخطط التطویر وظروف السوق  للتحقق بالرجوع إلى أسعار المبیعات والتكالیف المقدرة لإلكمال والسل
 ۱۹ -القائمة في نھایة فترة التقریر وآخر معامالت السوق، إن وجدت. راعت اإلدارة مؤشرات تفشي جائحة كوفید 

ملیون لایر  ۱۳۷٫٦لتقییم القیمة التقدیریة الممكن تحقیقھا لعقارات التطویر، وقد أثبتت المجموعة مخصصات تبلغ 
 ). ۱۹م (انظر اإلیضاح ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في سعودي خالل السن

 
 اإلیرادات وتكالیف إنجاز المشاریع •

 
، إلنجاز المشاریع وتحدید التكلفة العائدة إلى  تقامت المجموعة بمراجعة التغیرات في التكلفة المقدرة، إن وجد

بالتغیرات في التكلفة المقدرة للبناء، وأوامر اإلیرادات المثبتة. وتضمنت ھذه التقدیرات أحكاًما ھامة وعدم یقین یتعلق 
التغییر، وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى للعمالء والبنود األخرى نتیجة التقلبات الناتجة عن فیروس كوفید 

سنة  ملیون لایر سعودي خالل ال ۱٤٫۸. ونتیجة لذلك، أثبتت المجموعة تغییرا في تكلفة المشاریع تقدر بمبلغ ۱۹ -
 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 اإلیرادات من التأجیر وقطاع التجزئة •

 
، قدمت المجموعة ترتیبات طوعیة لإلعفاء ۱۹  -كجزء من التزام المجموعة بتقدیم الدعم لمستأجریھا أثناء تفشي جائحة  

ً من اإلیجار لمستأجرین معینین لدیھا، والتي یتم احتسابھا  "عقود   ۱٦دولي للتقریر المالي لمتطلبات المعیار ال وفقا
اإلیجار". باإلضافة إلى ذلك، ترى اإلدارة أنھ من األنسب االعتراف فقط بإیرادات عقود اإلیجار إلى الحد الذي تعتبر 
 فیھ إیرادات عقود اإلیجار قابلة للتحصیل. یتناول ھذا النھج مخاوف إثبات اإلیرادات عندما یكون التحصیل غیر مؤكدا. 

 
على عملیاتھا. وضعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات  ۱۹ -تواصل المجموعة تقییم تأثیر جائحة كوفید 

االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة وتعتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة  
 حظة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.بناًء على المعلومات القابلة للمال 

 
ومع ذلك، فإن التفشي یتطور بسرعة، بسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة وتأثیره المحتمل على االقتصاد  

ذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في ھذه  الكلي وأیًضا على عملیات المجموعة. ونتیجة لذلك، من الصعب تقییم تأثیر مثل ھ
المرحلة، مع األخذ في االعتبار المعلومات االقتصادیة المحدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي الجائحة على االقتصاد والقطاع 

 العقاري.
 

 الموافقة على القوائم المالیة الموحدة .٤۱
 

  ۱۷الموافق م ۲۰۲۱مارس  ۳۰تم الموافقة على القوائم المالیة الموحدة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 ھـ. ۱٤٤۲شعبان 
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