
































 )شركة مساهمة سعودية( إعمار المدينة االقتصادية شركة

 ــ 16ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
 م2016سبتمبر  30كما في 

 
 واالرتباطات الطارئة اماتـ االلتز 13

 واالرتباطات الطارئة التالية:لتزامات االم، كان لدى المجموعة 2016 سبتمبر 30كما في 

إن  مدينة.إدارة للممتلكات وخدمات صيانة لل تقديم خدمات من أجلتعاقدت المجموعة مع عمالئها الصناعيين  (أ
أعلى من األتعاب أو المصروفات التي يكون  تكلفة تقديم هذه الخدمات إلى العمالء الصناعيين قد تكون

باستطاعة المجموعة تحميلها على عمالئها الصناعيين. ال يمكن تقدير األثر المالي ـ إن وجد ـ بصورة عملية 
 في الوقت الحالي.

ار تتعلق بتأخر تسليم العقار واألضراألم قام أحد العمالء برفع شكوى على الشركة ، خالل السنوات السابقة (ب
الرغم من  علىوستحقاق. اال تواريخفي تسديد المبالغ المستحقة في  مع أن العميل المعني أخفقناجمة عنه، ال

على لدى مجلس القضاء األ اً ستئنافابعد ذلك قدمت الشركة . ضد الشركة اً قرار ستئنافاالذلك أصدرت محكمة 
، خالل الربع الحالي ي بهذا الخصوص.الشركة لمخاطبة الديون الملكاألعلى ه مجلس القضاء ضد القرار. وجّ 

مليون لاير سعودي ناتجة عن  83.4تم تسجيل خسارة بقيمة صدر الحكم النهائي لصالح العميل. بناًء عليه، 
 خفض قيمة الممتلكات في قائمة الدخل الموحدة.

ضمان ام بتسمح لشركة تطوير الموانئ القي ةتجاري بنوكإلى عدد اثنين شركة  اتكما قدمت الشركة ضمان (ج
 (.6تسهيالت مرابحة بالسلع متوافقة مع أحكام الشريعة )اإليضاح 

تصادية بمبلغ االقمدينة الملك عبد هللا نفقات رأسمالية مستقبلية لتطوير )د( لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة ب
 مليون لاير سعودي(. 2.745م: 2015مليون لاير سعودي ) 1.863
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تقوم المجموعة في الوقت الراهن ببيع قطع أراضي وشقق وفلل في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية وتوفير خدمات 
تقد اإلدارة وبالتالي تعإضافية مثل الضيافة والتعليم والتأجير وهي ال تعتبر هامة بالنسبة ألعمال المجموعة ككل. 

ة في نطاق قطاع أعمال واحد يخضع لنفس المخاطر والعوائد وإن بأنه في هذه المرحلة تقع أنشطة أعمال المجموع
 يؤثر على قرارات المستخدمين لهذه القوائم المالية األولية الموحدة.معلومات القطاع ممكن  عن اإلفصاحعدم 

 
 القوائم المالية األولية الموحدة ـ اعتماد 15
 )الموافق م2016 أكتوبر17 قبل مجلس إدارة الشركة في القوائم المالية األولية الموحدة منهذه عتماد إصدار تم ا
 .(هـ 1438 محرم 16

 


