
 

 
 
 
 
 

 االقتصادیة  المدینة  إعمار شركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 
 المراجعة  غیر الموجزة   الموحدة األولیة المالیة القوائم 
 فحص ال   وتقریر

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰ في المنتھیتین أشھر ةتسعوال الثالثة تيلفتر 
 
 
 
 
 
 



 االقتصادیة شركة إعمار المدینة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة غیر المراجعة 
  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  تسعةاللفترتي الثالثة و

 
 صفحة  الفھرس 

  

 ۲ الموحدة الموجزة  األولیة المالیة القوائم  فحص تقریر

 ۳ الموجزة  الموحدة اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

 ٤ الموجزة  الموحدة المالي المركز قائمة

 ٥ الموجزة  الموحدة الملكیة حقوق في التغیرات قائمة

 ٦ الموجزة  الموحدة النقدیة  التدفقات قائمة

 ۲٦-۷ الموجزة  الموحدة األولیةحول القوائم المالیة   إیضاحات

 



 

 
 ۲٥وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم برایس 

 ، المملكة العربیة السعودیة۲۱٤٦٤، جدة ۱٦٤۱٥جمیل سكویر، ص.ب. 
 www.pwc.com/middle-east+،۹٦٦) ۱۲( ٦۱۰-٤٤۱۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۲( ٦۱۰-٤٤۰۰ھاتف: 

 
  الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم فحص  تقریر

 
 المحترمین االقتصادیة المدینة إعمار شركة السادة مساھمي إلى

 ) سعودیة مساھمة شركة(
 

 مقدمة 
  التابعة   وشركاتھا")  الشركة("   االقتصادیة   المدینة   إعمار   لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة   المالي  المركز   قائمة  بفحص  قمنا  لقد
  الموحدة   اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمةو  ، ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰  في  كما")  المجموعة"   مجتمعین  إلیھم  یُشار(

  حقوق   في  للتغیرات  الموجزة  الموحدة  والقوائم  ،التاریخ  ذلك  في  تینالمنتھی  أشھر  ةتسعالو  الثالثة  تيلفتر  الصلة  ذات  الموجزة
  مسؤولة   اإلدارة  إن  .األخرى  التفسیریة  واإلیضاحات  ،التاریخ  ذلك  في المنتھیة  أشھر  ةتسعلا  لفترة  النقدیة  والتدفقات  الملكیة

ً   الموجزة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  وعرض   إعداد  عن   المالیة   التقاریر"  )  ۳٤(  رقم  الدولي   المحاسبة  لمعیار  وفقا
 الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  حول  استنتاج   إبداء  ھي  مسؤولیتنا  إن.  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد  ،" األولیة

 .بھ قمنا الذي الفحص  إلى اً استناد الموجزة
 

 الفحص  نطاق
ً   بفحصنا  قمنا  لقد   المستقل   المراجع   قبل  من  األولیة  المالیة  المعلومات  فحص"   ،)۲٤۱۰(  الدولي  الفحص  ارتباطات  لمعیار  وفقا

 أساسي   بشكل  استفسارات،  توجیھ  من  األولیة  المالیة  القوائم  فحص  ویتكون.  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد  ،" للمنشأة
 إجراءات وتعد    .أخرى  فحص  وإجراءات  تحلیلیة  إجراءات  وتطبیق  ،والمحاسبیة  المالیة  األمور  عن  المسؤولین  لألشخاص

ً   بھا  القیام  یتم  التي  المراجعة  من  كبیر  بشكل  نطاقھا  في  أقل  الفحص  المملكة  في  المعتمدة  ،الدولیة  المراجعة  لمعاییر  وفقا
  یمكن  التي  الھامة  األمور  بجمیع  علم  علىبأننا سنكون    تأكید  على  الحصول  من  نانتمك  ال  فإنھا  وعلیھ  السعودیة،  العربیة
 .مراجعة رأي نبدي ال فإننا وبالتالي  المراجعة، عملیة خالل معرفتھا

 
 االستنتاج

  لم   المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  بأن  نعتقد  یجعلنا  شيء  انتباھنا  یلفت  لم  بھ،  قمنا  الذي  الفحص  إلى  استناًدا
 . السعودیة العربیة المملكة في المعتمد ،)۳٤(  رقم الدولي المحاسبة لمعیار وفقا الجوھریة، النواحي جمیع من  إعدادھا، یتم
 

 انتباه  لفت
الموحدة الموجزة، والذي یشیر إلى أن المجموعة تكبدت   األولیةالمالیة    قوائمحول ال  ۱لفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم  ن  أن   ودن

لایر سعودي خالل    ملیون  ۱۸۲٫٤۳بلغت    سالبةملیون لایر سعودي ولدیھا تدفقات نقدیة تشغیلیة      ٦۰۸٫۰۷خسارة قدرھا  
. باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   التسعةفترة  

بمبلغ و  لایرملیون    ۳٬۷۸٥٫۱٤المتداولة  متراكمة    كذلكسعودي  المجموعة خسائر    لایر ملیون      ٤٬۰۷۳٫٦٦  بلغتلدى 
ھا من نتنفیذ خطط اإلدارة لتولید تدفقات نقدیة كافیة تمك  نجاح . تعتمد المجموعة على  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰سعودي كما في  

، إلى جانب األمور األخرى لظروفعملیاتھا دون تقلیص كبیر. تشیر ھذه ا  فيستمرار  االالوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا و
حول قدرة المجموعة على    جوھریةقد تثیر شكوًكا    يجوھر، إلى وجود حالة عدم تأكد  ۱المنصوص علیھا في اإلیضاح رقم  

 .األمر اأعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. لم یتم تعدیل استنتاجنا فیما یتعلق بھذ فياالستمرار 
 

 برایس وترھاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ ۱٤٤٤اآلخر  ربیع ۱٥
 م ۲۰۲۲ فمبرون ۹
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 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۷ 

 معلومات عامة  -۱
 

العربیة السعودیة بموجب  إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست وتعمل في المملكة  شركة  
رقم   الوزاري  بتاریخ  ۲٥۳۳القرار  الموافق  ۱٤۲۷رمضان    ۳،  رقم  ۲۰۰٦سبتمبر    ۲۱ھـ  األولي  التجاري  سجلھا  على  الشركة  حصلت   .

 .۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۸بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹
 

 .۲۰۱٤دیسمبر    ۲۸ھـ، الموافق  ۱٤۳٦ربیع األول    ٦بتاریخ    ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤التجاري رقم  تم نقل مكتب الشركة المسجل إلى رابغ مع تعدیل السجل  
 

"المجم إلیھم مجتمعین باسم  التابعة (یشار  المالیة للشركة وشركاتھا  القوائم  الموجزة على  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  تعمل  وعة").  تشتمل ھذه 
صادیة أو المناطق األخرى وأنشطة التطویر األخرى بما في ذلك البنیة التحتیة والترویج والتسویق  المجموعة في تطویر العقارات في المناطق االقت 

اط  وبیع األراضي داخل مناطق التطویر ونقل / تأجیر األراضي وتطویر المباني / الوحدات السكنیة والبناء نیابة عن أطراف أخرى. یتمثل النش
 عبد هللا االقتصادیة. في تطویر مدینة الملك للمجموعة الرئیسي  

 

 تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة نتائج وموجودات ومطلوبات الفروع المسجلة التالیة للمجموعة: 
 

 رقم السجل التجاري  الفرع
  

 ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة 
 ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 

 ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ 
 

. تم تأسیس الشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة. لدى ھذه الشركات  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰لدى الشركة الشركات التابعة التالیة كما في  
حقوق التصویت التي تملكھا    نسب التابعة رأس مال یتكون فقط من األسھم العادیة التي تملكھا المجموعة مباشرةً، وتساوي نسبة حصص الملكیة  

 المجموعة. 
 

   الفعلیة في نسبة الملكیة    

 رقم السجل التجاري اسم الشركات التابعة 
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۲۲ 
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۲۱ 
 

 األنشطة الرئیسیة 

 شركة استثمارات المدینة االقتصادیة  
 ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ المحدودة ("إي سي أي سي")  

 

۱۰۰ ٪ 

 

۱۰۰ ٪ 

تسویق وبیع العقارات بما في ذلك   
أنشطة الوساطة وتشغیل المعاھد  

 التعلیمیة والفنیة. 
        

 شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة  
 ٤٦۰۲۲۱۱۹۹٥ ("أي زد دي سي إل")   

 
۱۰۰ ٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

خدمات االستثمار والتطویر في   
 قطاع العقارات. 

        
 شركة إدارة وتشغیل عقارات المدینة  

 ٤٦۰۲۰۰٤۹٦۸ االقتصادیة المحدودة ("أر إي أو إم")   
 

۱۰۰ ٪ 
 

۱۰۰ ٪ 
تسویق وبیع العقارات وخدمات   

 الضیافة. 
        

 الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدینة  
 ٤٦۰۲۰۰٤۹۷۰ االقتصادیة المحدودة ("أر إي إم")  

 
۱۰۰ ٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

 
 تطویر العقارات وخدمات التأجیر. 

        
 شركة تطویر عقارات المدینة االقتصادیة 

 ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ المحدودة ("أر إي دي")  
 

۱۰۰ ٪ 
 

۱۰۰  ٪ 
بیع العقارات وتقدیم خدمات الضیافة   

 والتعلیم والترفیھ. 
        

 المحدودة  ارفشركة إعمار المع
 ٤٦۰۲۰۰٦٦۲۰ ("إي كي سي")   

 
۱۰۰ ٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

 
 والفنیة. تشغیل المعاھد التعلیمیة 

 

 االستمراریة 
 

المنتھیة في    التسعةخالل فترة   المجموعة خسارة  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر  المنتھیة في    لایر سعوديملیون    ٦۰۸٫۰۷قدرھا    تكبدت    ۳۱(السنة 
كان لدیھا   كما  )سعودي  ملیون لایر ٥۱٦٬۸۷:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةملیون لایر سعودي وفترة    ۷۷۸٫٥٦:  ۲۰۲۱دیسمبر  

  موجبة (تدفقات نقدیة تشغیلیة    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  ملیون لایر سعودي    ۱۸۲٫٤۳تدفقات نقدیة تشغیلیة سالبة بلغت  
المنتھیة في   المنتھیة في    التسعةملیون لایر سعودي وفترة    ۱۳۷٫٦۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة  ملیون لایر   ۳۲٫٥٥:  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰أشھر 

الخسائر    وبلغت  سعوديملیون لایر    ۳٬۷۸٥٫۱٤تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ    ، باإلضافة إلى ذلك  .سعودي)
: تجاوزت المطلوبات المتداولة األصول  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰سعودي كما في    لایرملیون  ٤٬۰۷۳٫٦٦المتراكمة لدى المجموعة  

 . )سعودي لایرملیون  ۳٫٤٦٥٫٦۰الخسائر المتراكمة  وبلغتسعودي  لایر ملیون   ۳٫۲٤۱٫۲۸المتداولة بمبلغ 
 

، في التأثیر على المجموعة خالل الفترة  ۲۰۲۰) ، المصنف على أنھ جائحة ، في مارس  ۱۹-  كوفید(  مستجدالاستمر تأثیر تفشي فیروس كورونا  
تصادیة. تم  الحالیة. قامت المجموعة بتخفیض األنشطة التنمویة بشكل ملحوظ تبعًا الستمرار انخفاض النشاط االقتصادي في مدینة الملك عبد هللا االق

التدفقات    إناالقتصادیة ومتطلبات رأس المال العامل للمجموعة.    عبد هللاشطة التطویر في مدینة الملك  لتمویل أن  نالدیطریق    عنتمویل  ال استخدام  
تعتمد   ،ونتیجة لذلك النقدیة التشغیلیة المتوقعة للمجموعة، على مدى االثني عشر شھًرا القادمة، غیر كافیة للوفاء بسداد الدیون وااللتزامات األخرى

كافیة من  ذتنفی  نجاحالمجموعة على   نقدیة  تدفقات  لتولید  اإلدارة  العقارات    الدیون  جدولةإعادة    خالل   خطط    كبیرة  أھمیة  لھما  یكون  والتيوبیع 
دون تقلیص كبیر. تشیر ھذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوھري قد تثیر    واستمرار عملیاتھا للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا    للمجموعة

 . االستمراریة مبدأ  أساس   على أعمالھا في شكوكاً جوھریة حول قدرة المجموعة على االستمرار 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۸ 

 (تتمة)معلومات عامة  ۱
 

 (تتمة)االستمراریة 
 

 مخصومة: التعاقدیة غیر الدفعات  الالجدول التالي استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على   وضحی
 

 ات وسن ٥ - ۲ ات وسن ۲ - ۱ احدة وخالل سنة  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في 
  ٥أكثر من 

 ات وسن
ع التدفقات  ومجم

 النقدیة التعاقدیة 
      

 ٦٬٦٦٦٬۳۷٥ ۹۲۱٬۳۸٥ ۱٬۰٦۲٬۹۳٤   ٥٦۱٬۷٦٤ ٤٬۱۲۰٬۲۹۲ تسھیالت قروض و
 ۱٬۲٤۹٬۱٤۹ - - - ۱٬۲٤۹٬۱٤۹ ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى 

 ۲۱۰٬۱۱٥ - - - ۲۱۰٬۱۱٥ قصیرة األجل  قروض
 ۱۲٤٬۲۲۸ - - - ۱۲٤٬۲۲۸ مطلوبات أخرى 

 ۸۷٬۱٥۲ - ۳۰٬٤۱۱ ۹٬۹۳٥ ٤٦٬۸۰٦ مطلوبات إیجاریة 
 ۸٬۳۳۷٬۰۱۹ ۹۲۱٬۳۸٥ ۱٬۰۹۳٬۳٤٥ ٥۷۱٬٦۹۹ ٥٬۷٥۰٬٥۹۰ المجموع 

 
عة  وعة خطة لتمكین المجموضعت إدارة المجمو  ، جزة وحدة المولیة الموائم المالیة األوعند تقییم مدى مالءمة تطبیق مبدأ االستمراریة في إعداد ھذه الق

عة  والمجمبلة  وسیال. تشتمل الخطة على  االستمراریة  مبدأ   أساس  علىن تقلیص كبیر،  وعملیاتھا د  استمراروفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا  ومن ال
حدة  ولیة المو ائم المالیة األوشھًرا من اعتماد ھذه الق  ۱۲لة على مدى فترة  وقعة مع األخذ في االعتبار النتائج المحتملة المعقوالتدفقات النقدیة المتو

 جزة. تتضمن ھذه الخطة بشكل أساسي ما یلي: والم
 
ن لایر  وملی  ۱٬۱۲٤لید إجمالي نقد بمبلغ  وقع توتتو ل التشغیلیة  و الممتلكات بما في ذلك بعض األصوعة بیع بعض قطع األراضي  وي المجموتن ●

 جزة. وحدة المولیة المو دي خالل اثني عشر شھًرا من تاریخ قائمة المركز المالي األوسع
 
بما   ، دي ون لایر سعوملی ۲٫٦٤۷٫٦۰لتأجیل سداد التزام القرض البالغ  ولةجداتفاقیة إعادة  إلتمامزارة المالیة وعة مناقشات مع وتجري المجم ●

قیع على تعدیل  وبشرط الت  ، زارة المالیة وافقة  وعة موتلقت المجم  ،لة. في السابقوبات المتداو ائد المستحقة المصنفة ضمن المطلوفي ذلك الف
تأجیل إجمالي  وقائم  القرض  الائد المستحقة إلى أصل مبلغ  ویل الفوالمالیة على تحزارة  وافقت  وحیث    ، زارة المالیة األصلیة واتفاقیة قرض  

 . ۱۱. انظر أیًضا اإلیضاح ۲۰۲٤ ونیوااللتزام مع البدء في السداد من ی
 

تم االفصاح    والذي ملیون لایر سعودي،  ٦٬۰۱۰٫۰٥  تحمل التزامات المجموعة تجاه المقرضین والبنوك تعھدات مالیة فیما یتعلق بقرض بمبلغ   ●
، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعھد المالي المتعلق بتسھیالت  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةخالل فترة  .  ۱۱عنھ باإلیضاح رقم  

بقیمة  اال قائم  التزام  المتداولة.    ۹۷٦٫۲٤قتراض عن  المطلوبات  القائم ضمن  بتصنیف االلتزام  ملیون لایر سعودي. وبالتالي، قامت اإلدارة 
ً الطلب قید المعالجة.    أنالمقرض    أفاد  وقد   المالي  التعھد  ھذا  عنتقدمت اإلدارة بطلب للمقرض للحصول على تنازل   أشھر    التسعة  خالل  أیضا

إدارة  ۲۰۲۳تتضمن مدفوعات من یونیو    جدولة ، وقعت المجموعة اتفاقیة إعادة  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في   . وعلى ھذا األساس، فإن 
 التنازل.  ھذا   منحھا یتم  أنالمجموعة واثقة من أنھ من المتوقع 

 

على    ، ن تقلیص كبیرود  ، اصلة عملیاتھاوفي م  االستمرارو فاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا  وعة من الوعة خطة لتمكین المجموضعت إدارة المجمو
لة على مدى  وقعة مع األخذ في االعتبار النتائج المحتملة المعقوالتدفقات النقدیة المتوعة  ولة المجموأساس مبدأ االستمراریة. تشتمل الخطة على سی

 .  جزةوحدة المولما  لیةواألالمالیة   ئماوق افقة على ھذه الو شھًرا من الم ۱۲فترة 
 

ف  والظرب  مةوالمدعلغ  ا المبو  المدة  ھذه  خاللل  وتعتقد اإلدارة أنھا قد أخذت في االعتبار جمیع التدفقات النقدیة المحتملة بشكل معق  ، اتقعوعند إعداد الت
 الحقائق المتاحة في تاریخ إصدارھا. و
 

عة لفترة االثني عشر شھًرا من تاریخ التقریر إلى مركز صافي تدفق نقدي  وللمجم  المتوقعة  ةالنقدی اتالتدفق  تشیر  ، رة أعالهواستناًدا إلى الخطة المذك
ف تتحقق خطة التدفقات  و س ھاصل اعتقادھا بأن وأن اإلدارة ت  ، رة أعالهوإتمام الخطة المذكو تنفیذ  نجاحھري تتعلق بوحالة عدم تأكد ج ھناكإیجابي. 

جزة على أساس مبدأ االستمراریة حیث ستخفف الخطة  وحدة المولیة المو ائم المالیة األوال یزال من المناسب إعداد القوقع  ومت  و قعة كما ھوالنقدیة المت
 رة أعاله من أي عجز قد ینشأ خالل االثني عشر شھًرا القادمة. والمذك

 

 أسس اإلعداد  -۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

لي رقم  و لیة" ("معیار المحاسبة الدو، "التقاریر المالیة األ۳٤لي رقم  و فقًا لمعیار المحاسبة الدوجزة  وحدة المو لیة الموالمالیة األائم  و تم إعداد ھذه الق
ھا  المحاسبین (یشار إلیودیة للمراجعین  واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الھیئة السعوالمعاییر  و دیة،  و") المعتمدة في المملكة العربیة السع ۳٤

 دیة"). ولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعومجتمعة "بالمعاییر الد
 

یة.  و حدة السنوائم المالیة الموعة كاملة من القوبة لمجمواإلفصاحات المطلو مات  وجزة كافة المعلوحدة المولیة المو ائم المالیة األو ال تتضمن ھذه الق
األداء  وھریة في المركز المالي  و المعامالت التي تعتبر ھامة لفھم التغیرات الجومع ذلك، تم تضمین إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث  و

لیست   ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعة حدة مراجعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة ال وائم مالیة موعة منذ تاریخ آخر قوالمالي للمجم
لیة  وائم المالیة األوبناًء على ذلك، یجب قراءة القو.  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱قعھا للسنة المالیة المنتھیة في  ورة مؤشراً على النتائج التي یمكن توبالضر

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱عة للسنة المنتھیة في و لمراجعة األخیرة للمجما  الموحدةالسنویة ائم المالیة وجزة مع القوحدة الموالم
 

 ظیفتھا. و أن تعرض مصاریفھا حسب وللدخل الشامل   واحدةعة أن تعرض قائمة ولقد اختارت المجم
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۹ 

 (تتمة) أسس اإلعداد  -۲
 

 (تتمة)بیان االلتزام  ۲-۱
 

إضافات  والتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. یتم اإلفصاح عن عملیات اقتناء    لحو  بالتقریرعة  وم المجموتق
التط قید  التشغیلیة  والعقارات  اقتناء  و یر كتدفقات نقدیة من األنشطة  اإلفصاح عن عملیات  العقارات االستثماریة كتدفقات نقدیة من  ویتم  إضافات 
 عة.ویة ألن ھذا یعكس بشكل مناسب األنشطة التجاریة للمجماألنشطة االستثمار

 

 أساس القیاس  ۲-۲
 

التي تم  ود التالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء البنو جزة وحدة المو لیة الموائم المالیة األوتم إعداد ھذه الق
 التالي:  و قیاسھا على النح

 

 أسس القیاس  دوبن
  

 عات اإلیجاروالقیمة الحالیة للحد األدنى لمدف إیجاریة  مطلوبات 
طریقة   الموظفین  منافع التزامات باستخدام  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالیة  حدة  والقیمة 

 قعة واالئتمان المت
 

 عملة العرض وظیفیة  والعملة ال  ۲-۳
 

تم تقریب جمیع المبالغ  و.  عةو عملة العرض للمجموظیفیة  ودي، الذي یمثل العملة الوجزة باللایر السعوالمحدة  ولیة المو ائم المالیة األوالق  عرض  یتم
 . إلى أقرب ألف، ما لم ینص على خالف ذلك

 
 المعدلة والمعاییر الجدیدة   ٤-۲

 
لیس  و ، ۲۰۲۲ینایر  ۱التي یبدأ سریانھا اعتباًرا من وجد عدد من التعدیالت التي تم إدخالھا على المعاییر ولم یتم إصدار أیة معاییر جدیدة، إال أنھ ی

 عة. وجزة للمجموحدة المولیة الموائم المالیة األوھري على القولھا تأثیر ج
 

لم یتم تطبیقھا  و ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰لیة المنتھیة في ویر األالتفسیرات التي ال تعد إلزامیة لفترة التقرولقد تم إصدار بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة 
عة في فترات التقریر الحالیة  وھري على المجمون لھا أثر جوقع أن یكوال تتوعة. تقیم اإلدارة حالیاً ھذه المعاییر  وسابقاً بشكل مبكر من قبل المجم

 قعة. وعلى معامالتھا المستقبلیة المتوالمستقبلیة  وأ
 

 أحكام محاسبیة مؤثرة وتقدیرات  ٥-۲
 

التكالیف  وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإلیرادات  و تقدیرات  وم اإلدارة بأحكام  وجزة أن تقوحدة المو لیة المو ائم المالیة األویتطلب إعداد الق
التقدیرات  و عدم التأكد من ھذه االفتراضات    حاالت  تؤديمع ذلك، فقد  وبات المحتملة بتاریخ التقریر.  واإلفصاح عن المطلو بات  والمطل و دات  وجوالمو

 الذي سیتأثر في المستقبل. ب و المطل وأ دو جولمعلى القیمة الدفتریة ل ھریاً و ج إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً 
 

تستخدم للحكم على القیم الدفتریة  وف  ولة في ظل ھذه الظروامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقوعواالفتراضات إلى الخبرة  وتستند ھذه التقدیرات  
اصل.  و االفتراضات األساسیة بشكل متول علیھا من مصادر أخرى بشكل مباشر. یتم فحص التقدیرات  وبات التي یصعب الحصوالمطلو دات  وجوللم

الفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات  وفي فترة التعدیل    ولتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أیتم إثبات التعدیالت على ا
 المستقبلیة. والمتغیرة تؤثر على كل من الفترات الحالیة 

 
الھامة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجم  إن بالمستقبل  وعة  واألحكام  المصادر الرئیسیة  واالفتراضات الرئیسیة المتعلقة 

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یة للسنة المنتھیة في وحدة السنوائم المالیة الموضحة في القوھي نفسھا تلك الم  ، عدم التأكد من التقدیرات حاالتاألخرى ل
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳
 

فترة  وعة  ویة للمجمو حدة سنوائم مالیة م و جزة ھي نفسھا المطبقة في آخر قوحدة المولیة الموائم المالیة األوإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه الق
 . ارنةلیة المقو التقریر األ

 

 إیرادات  .٤
 

 سبتمبر  ۳۰ في ة أشھر المنتھی التسعةلفترة   سبتمبر  ۳۰ في ة أشھر المنتھیة ثالثلفترة ال  

  
۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)
         
         

من العقود مع  إیرادات 
 ۱٥٤٬٦۳۹  ۱۱۹٬٤٦٦  ٥۱٬۳٤٦  ۲۷٬۳۲۲  العمالء 

 ۱۰۳٬۰٤۷  ۱۰۷٬٤٥۰  ۳٤٬٦۸۰  ۳٤٬٦۷٦  إیرادات تأجیر
  ٦۱٬۹۹۸  ۸٦٬۰۲٦  ۲۲٦٬۹۱٦  ۲٥۷٬٦۸٦ 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۰ 

 (تتمة)  إیرادات .٤
 

 مع العمالء العقود تصنیف اإلیرادات من 
 

 سبتمبر  ۳۰ في ة أشھر المنتھی التسعةلفترة   سبتمبر  ۳۰ في ة أشھر المنتھیلفترة الثالثة   

  
۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)
         
         

 ٥٤٬۸۸۷  ٤۷٬٥۷۷  ۱۳٬٦۹۰  ۹٬۰۲٥  السكنیة  األعمال
 ٦٥٬۰٥٤  ٥۰٬٥٤۹  ۲۹٬۸۱٥  ۲۱٬۱٦٦  الصناعیة  التنمیة

 ۹۹٬۹۰۱  ۷۷٬۳۹۰  ۳۱٬۲۰۷  ۲۰٬۷۰٦  والترفیھ  الضیافة
 ۳۷٬۸٤٤  ٥۱٬٤۰۰  ۱۱٬۳۱٤  ۱۱٬۱۰۱  أخرى

  ٦۱٬۹۹۸  ۸٦٬۰۲٦  ۲۲٦٬۹۱٦  ۲٥۷٬٦۸٦ 
 

 خسارة السھم  .٥
 

 سط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. والسھم بقسمة الخسارة للفترة العائدة إلى مالك الشركة على المتخسارة  تم احتساب  
 

 یتم احتساب خسارة السھم كما یلي: 
 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 سبتمبر  ۳۰في  
 أشھر المنتھیة   التسعةفترة 

 سبتمبر  ۳۰في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
      

الخسارة للفترة العائدة إلى مالك الشركة (لایر  
 ) ٥٤٤٬۸۳۸( ) ٦۲٦٬٦٤٤(  ) ۱۷۲٬۷٦٦( ) ۲۱۸٬۸٥۲( ) " ۰۰۰" دي وسع

      

 ۸٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۳۳٬۳۳۳  ۸٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۳۳٬۳۳۳ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
      

األساسیة  -خسارة السھم (لایر سعودي) 
 )۰٬٦٤( ) ۰٫٥٥(  )۰٬۲۰( ) ۰٫۱۹( والمخفّضة 

 

 معدات ومصنع وممتلكات  .٦
 

 
  أشھر المنتھیة  التسعةلفترة 
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ في

 المنتھیة للسنة 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

   :التكلفة
 ۷٬۱۲۱٬۳۲۰ ۷٬۱۱۱٬۲۷۷ بدایة الفترة / السنة  كما في

 ۷٬۲۹٤ ۹٬٦۹۰ خالل الفترة / السنة  إضافات
 ) ۱٬۷۷۷( - ) جموجودات غیر ملموسة (مالحظة  محول إلى
 ) ۱٥٬٥٦۰( - خالل الفترة / السنة  استبعادات

 ۷٬۱۱۱٬۲۷۷ ۷٬۱۲۰٬۹٦۷ في نھایة الفترة / السنة كما 
   

   
   : االنخفاض في القیمةو  االستھالك المتراكم

 ۱٬٥۱۱٬٦٦۰ ۱٬۷٤٦٬۲۸٥ كما في بدایة الفترة / السنة 
 ۲۱۹٬۰٦٥ ۱٦۰٬۱٤۲ المحمل خالل الفترة / السنة االستھالك  

 ۱٥٬٥٦۰ - المحمل خالل الفترة / السنة االنخفاض في القیمة  
 ۱٬۷٤٦٬۲۸٥ ۱٬۹۰٦٬٤۲۷ في نھایة الفترة / السنة  كما

   

 ٥٬۳٦٤٬۹۹۲ ٥٬۲۱٤٬٥٤۰ السنة  / صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة
 

ملیون لایر سعودي)   ۱٫۸۲۰٫۳۷: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۸۲۹٫۸۰تشتمل الممتلكات والمعدات على أعمال رأسمالیة قید التنفیذ تبلغ  )أ
 االقتصادیة.  عبد هللاوالتي تمثل بشكل رئیسي تكالیف البناء المتعلقة بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة الملك 

 

دي) تتعلق بشكل أساسي بالبنیة  ون لایر سعوملی  ۱۳٥:  ۲۰۲۱دي ( ولایر سعملیون    ۱۳٥كة بنظام التملك الحر  وتبلغ قیمة األراضي الممل )ب
 دات التشغیلیة. وجوالموالتحتیة 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۱ 

 (تتمة)  ممتلكات ومصنع ومعدات  .٦
 

 دي. ون لایر سعوملی ۱٫۷سة بمبلغ و دات غیر ملموجودات إلى موج و، تم إعادة تصنیف أحد الم۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  )ج
 

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱، أثبتت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ ال شيء (السنة المنتھیة في  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الفترة المنتھیة في  خالل   )د
 ملیون لایر سعودي).  ۱٥٫٦

 
اردة  ولد تدفقات نقدیة  ودات التي توجوعة من المومجم  دنى دات األساسیة معًا في أوجولغرض اختبار االنخفاض في قیمة الممتلكات، یتم تجمیع الم

. حددت  األخرى لید النقد و حدات تو ودات األخرى أوجواردة من المون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة ال والتي تكومن االستخدام المستمر، 
  یصنف .  النقد   تولید  بوحدة  متعلقةدات الوجوعاد الملید نقد من خالل تقییم القیمة العادلة ناقًصا تكلفة استبوحدة توعة المبالغ القابلة لالسترداد لكل  والمجم

المستخدمة في التقییم. بناًء على التقییم، لم  وھا مالحظتفي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بسبب المدخالت التي ال یُمكن  ۳ى والمست ضمنالتقییم  ھذا
 یتم تحدید أي انخفاض في القیمة. 

 
 الھامة واالفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقیمین في تقییم صافي القیمة القابلة لالسترداد ھي كما یلي: منھجیة التقییم والمدخالت 

 
 عملیة تقییم العقارات: 

مھني  فالیوسترات (خبیر التثمین العقاري)، الذي یتمتع بمؤھل    وھواستعانت المجموعة بخبیر تقییم مستقل ومؤھل مھنیاً،    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في    كما
، في تحدید القیم العادلة للممتلكات في المواقع والقطاعات التي تقع فیھا  ۱۳معترف بھ ولدیھ خبرة حدیثة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ر التقییم الدولیة وكذلك  ممتلكات المجموعة. إن شركة فالیوسترات معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین وتزاول عملھا وفقًا لمجلس معایی
 األنظمة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین (تقییم). 

 
ا الفریق تقاریره  تشتمل اإلدارة المالیة للمجموعة على فریق یقوم بمراجعة التقییمات التي یقوم بھا المقیّم المستقل ألغراض التقاریر المالیة. یقدم ھذ

للمجموعة. ثم یتم تقدیم التقییمات بعد ذلك إلى لجنة المراجعة للمجموعة من قبل المدیر المالي وتتم مناقشات عملیات التقییم  مباشرة إلى المدیر المالي  
في    ألقل مرة واحدةوالنتائج بین المدیر المالي ولجنة المراجعة واإلدارة المالیة والمقیّم المستقل. تجري المناقشات حول عملیات التقییم والنتائج على ا 

 كل ربع سنة، تماشیًا مع تواریخ التقاریر ربع السنویة للمجموعة. 
 

 لم یكن ھناك أي تغییرات في أسالیب التقییم خالل الفترة. 
  

تم إجراؤه كما في   الذي  التقییم  المجموعة على  لم یتغیر بشكل  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱اعتمدت  المجموعة  تقییم ممتلكات  المجموعة أن  إدارة  . تعتقد 
حتى الفترة المنتھیة في  و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في    راجعة مالیة موحدة م  قوائمن التقییم الذي تم إجراؤه في آخر  جوھري ع

 .۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 

 استثماریة عقارات  .۷
 

 

أشھر   التسعة لفترة
 سبتمبر  ۳۰ في  المنتھیة

۲۰۲۲ 
  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 ۲۰۲۱دیسمبر 
 (مراجعة) مراجعة)(غیر  

   

   :التكلفة
 ٥٬۲۲۹٬۳۷٦ ٥٬۲۰۳٬۲۹۱ كما في بدایة الفترة / السنة 

 ۲٬٥٦٤ ٥٬٦۱۰ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ) ۱٥٬٤۳۹( - ) ومحول إلى عقارات قید التطویر (مالحظة 

 ) ۱۹٬۲۷٤( ) ۲۲٬٦٤۹( خالل الفترة / السنة  استبعادات
 ٦٬۰٦٤ ۱۰٬٦۳٦ الفترة / السنة عكس انخفاض في القیمة خالل 

 ٥٬۲۰۳٬۲۹۱ ٥٬۱۹٦٬۸۸۸ في نھایة الفترة / السنة  كما
   

   :المتراكم واالنخفاض في القیمة االستھالك
 ۳۲۳٬۰۹۹ ۳۷۱٬٥٤۹ بدایة الفترة / السنة  كما في
 ٥۱٬۱۹٤ ۳۷٬۹٦۳ خالل الفترة / السنة  المحمل

 ) ۲٬۷٤٤( ) ۳٬۹٥۱( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ۳۷۱٬٥٤۹ ٤۰٥٬٥٦۱ كما في نھایة الفترة / السنة 

   

 ٤٬۸۳۱٬۷٤۲ ٤٬۷۹۱٬۳۲۷ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة  صافي
 

والوحدات السكنیة والعقارات ذات االستخدام المستقبلي غیر المحدد    الُمرفّقةتشمل العقارات االستثماریة المراكز التجاریة واألراضي   )أ
والوحدات السكنیة إیرادات إیجاریة من خالل عقود إیجار. تشتمل    الُمرفّقةوالعقارات قید التطویر. تحقق المراكز التجاریة واألراضي  

ام ال تدر أي دخل وال یتم تكبد أیة مصاریف عن تلك  خ اضيالعقارات ذات االستخدام المستقبلي غیر المحدد بشكل أساسي على قطع أر
 الممتلكات. 

 

 ۱٫۰۱۹٫۱۹:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۰۲٤٫۸۰أعمال رأسمالیة قید التنفیذ تبلغ    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰تشمل العقارات االستثماریة في   )ب
ا المراكز  بتوسیع  تتعلق  التنفیذ  قید  أعمال رأسمالیة  تمثل  والتي  التحتیة على قطع  ملیون لایر سعودي)  البنیة  لتجاریة وأعمال تطویر 

 األراضي. 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۲ 

 (تتمة)  استثماریة عقارات  .۷
 

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۱، تم رھن العقارات االستثماریة للمجموعة التي تبلغ قیمتھا الدفتریة    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في   )ج
 . ۱۱ االیضاحر سعودي) كضمان مقابل القروض والتسھیالت. أیضا ، انظملیار لایر   ۱
 

 للعقارات االستثماریة المحتفظ بھا ألغراض مختلفة:  الدفتریة   القیمةالعادلة و القیمة فیما یلي تفاصیل  )د
 

 القیمة الدفتریة   القیمة العادلة   

  
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

  (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  (مراجعة)
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

  (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
     
         

 ۲٬۰۱۳٬۱۰٥  ۱٬۹۷۲٬٦۹۰  ٤٬۰٦۷٬٦۸۹  ٤٬۰٦۷٬٦۸۹  إیرادات اإلیجار 
استخدام مستقبلي غیر  

 ۲٬۸۱۸٬٦۳۷  ۲٬۸۱۸٬٦۳۷  ۳۰٬٤۱۹٬۲۰۰  ۳۰٬٤۱۹٬۲۰۰  محدد حالیا 
  ۳٤٬٤۸٦٬۸۸۹  ۳٤٬٤۸٦٬۸۸۹  ٤٬۷۹۱٬۳۲۷  ٤٬۸۳۱٬۷٤۲ 

 

التطویر" حیث خضعت  قید  ملیون لایر سعودي من "عقارات استثماریة" إلى "عقارات    ۱٥٫٤٤: تم تحویل  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في    كما )ه
: ال شيء). ھناك خطة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰لتغییر في االستخدام ، كما یتضح من بدء التطویر بھدف البیع مع التسویق النشط لھذا البیع (

بمجرد  تطویر لھذا العقار تفترض وجود البنیة التحتیة بما في ذلك الحدائق والطرق وما إلى ذلك مما قد یؤدي إلى تغییر كبیر في السعر 
(أ) تؤدي أنشطة التطویر إلى تحول كبیر ، و (ب) تعتبر اإلدارة ھذا التحول مھًما بدرجة   التالياالنتھاء من التطویر. وعلى ھذا النحو  

طویر  . وبناًء علیھ ، تم تصنیف ھذا العقار وتحویلھ إلى عقارات تحت الت والتحویل للعقارات قید التطویركافیة إلثبات التغییر في االستخدام  
 عند بدء أعمال التطویر ذات الصلة. 

 

 ترتیبات التأجیر  )و
 

یتم تأجیر بعض العقارات االستثماریة إلى مستأجرین بموجب عقود إیجار تشغیلي مع إیجارات مستحقة الدفع على أساس شھري وربع  
المئویة للمبیعات ولیس على معدل المؤشر. على  سنوي ونصف سنوي. إن مدفوعات اإلیجار لبعض العقود متغیرة وتعتمد على النسبة  

الرغم من أن المجموعة معرضة للتغییرات في القیمة المتبقیة في نھایة عقود اإلیجار الحالیة ، فإن المجموعة تدخل في العادة في عقود  
اإلیجارات. تنعكس التوقعات حول القیم  إیجار تشغیلیة جدیدة وبالتالي لن تحقق على الفور أي انخفاض في القیمة المتبقیة في نھایة ھذه  

 المتبقیة المستقبلیة في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة. 
 

التي لم یتم  والصیانة المستقبلیة  وعة أي التزام تعاقدي لإلصالحات  ولیس لدى المجم  ، ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰كما في   ) ز
 االعتراف بھا كالتزام. 

 

القابل لالسترداد للعقارات االستثماریة من خالل تقییم القیمة العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد. لم یتم تحدید أي انخفاض  حددت اإلدارة المبلغ   )ح
 . في القیمة

 

 . مالحظتھال قیاسات القیمة العادلة باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن ومات حوالمعلولالفتراضات الرئیسیة  ٦راجع أیًضا اإلیضاح رقم  )ط
 

 یر وعقارات قید التط .۸
 

التي تم  و  ي ضا قطع أرو   تجاریةو  حدات سكنیة ویرھا لبیعھا كو تط  الجاري  توالمشروعا   المكتملة العقاریة    المشروعاتیر  و قید التطتمثل العقارات  
 عة االعتیادیة. ولبیع المستقبلي في سیاق عملیات المجمم في عملیات ا ستخدا لال اإلدارة من قبل دھا یتحد



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۳ 

 (تتمة)التطویر عقارات قید  .۸
 

 كما یلي:  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰كانت الحركة خالل الفترة المنتھیة في  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 )۱۹إیضاح  –( معدلة    
   

 ۱٬٤٦۰٬٦٤۷ ۱٬٤۱٦٬۷۲٦ الرصید االفتتاحي  
 ۱٥٬٤۳۹ - ))و( ۷العقارات االستثماریة (المالحظة المحولة من 

 ۱٬٤۱٦٬۷۲٦ ۱٬٤۷٦٬۰۸٦  
 ۱۲٬۸۱۳ - إضافات 

 ) ۳۳٬٤۷۲( ) ۲۰٬۲٥٥( ناقصاً: استبعادات  
 ) ۳۸٬۷۰۱( ۱۳٬۷۰٤ التطویر  قید  لعقاراتناقصاً: عكس مخصص االنخفاض في القیمة / (انخفاض القیمة) 

 ۱٬٤۱٦٬۷۲٦ ۱٬٤۱۰٬۱۷٥ اإلجمالي 
 ) ۸۳۸٬۲۷٥( ) ۸۳٥٬۷٤۹( الجزء المتداول من عقارات قید التطویر

 ٥۷۸٬٤٥۱ ٥۷٤٬٤۲٦ الجزء غیر المتداول من عقارات قید التطویر 
 

 ف ضمن تكلفة اإلیرادات. و یر كمصرویتم االعتراف باالستبعادات من العقارات قید التط ۸-۱
 

 تحدید صافي القیمة القابلة للتحقق:  ۸-۲
 

 قطع األراضي   بخالفمشاریع 
 

یر بخالف قطع األراضي. تضمن ھذا االختبار تحدید  وعة بإجراء اختبار لتحدید صافي القیمة القابلة للتحقق للعقارات قید التطوقامت إدارة المجم
تكلفة المقدرة للبیع  ال وتقدیر بعض المتغیرات الھامة مثل سعر البیع المقدر بناًء على طریقة التصرف المخطط لھا  وطریقة التصرف المخطط لھا  

حدات السكنیة على أنھا أعلى من قیمتھا  وتم تقییم صافي القیمة القابلة للتحقق لل ، ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰د جاھًزا للبیع. في  وجوالتكلفة المقدرة لجعل المو
حیث تم تقدیر صافي    ، ديولایر سع  ۳۸٫۷سجلت اإلدارة بناًء على التقییم أعاله انخفاًضا في القیمة قدره    ،۲۰۲۱خالل عام    ، مع ذلكوالدفتریة.  

 حدة السكنیة. والقیمة القابلة للتحقق لبعض العقارات على أنھا أقل من القیمة الدفتریة لل
 

 قطع األراضي 
 

 . ٦ع إلى اإلیضاح رقم ویرجى الرج ، للتفاصیل المتعلقة بتحدید صافي القیمة القابلة للتحقق لقطع األراضي 
 

 الملكیة ق وبطریقة حقشركات مستثمر فیھا  .۹
 

المجموعة.   الكیانات في المملكة    تلكتأسیس    وتمالشركات المدرجة أدناه لدیھا رأس مال یتكون فقط من أسھم عادیة محتفظ بھا مباشرة من قبل 
 الملكیة ھي نفسھا نسبة حقوق التصویت.   حقوقالعربیة السعودیة وھي أیًضا مكان العمل الرئیسي، ونسبة 

 

 ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ حصة الملكیة الفعلیة (٪)  

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۲ 
دیسمبر   ۳۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) ۲۰۲۱
(انظر اإلیضاح (أ)   انئویر المواالستثمار في شركة تط

 ۲٬٤۸۷٬۲٥۳ ۲٬٥۳۰٬۹٦٤ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ أدناه) 
جریسیف لالستثمار  وتات برواالستثمار في شركة بی

 ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰ ٪ ۲۰ ٪ ۲۰ تات") (انظر اإلیضاح (ب) أدناه) و التنمیة ("بیوالعقاري 
     
   ۲٬٥۷٦٬۷٥٤ ۲٬٥۳۳٬۰٤۳ 
 

 مشتركع ومشر -انئ ویر المواستثمار في شركة تط )أ
 

اردھا وصیانة میناء الملك عبد هللا من خالل موتشغیل  ویل  وتمویر  وتعمل بشكل أساسي في تطوانئ ھي شركة مساھمة مقفلة  ویر الموشركة تط
 . أخرىارد أطراف  وموالخاصة 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲٬٤۰۰٬۰۳۲ ۲٬٤۸۷٬۲٥۳ بدایة الفترة/ السنة 
 ٤٥٬۸۳۹ ۲٥٬۱۳۲ الربح للفترة/ للسنة  

 ٤۱٬۳۸۲ ۱۸٬٥۷۹ الدخل الشامل اآلخر للفترة/ للسنة 
 ۲٬٤۸۷٬۲٥۳ ۲٬٥۳۰٬۹٦٤ نھایة الفترة/ السنة 

 

 شركة زمیلة -تات و استثمار في شركة بی ب)
 

عبد  إدارة مجمعات سكنیة في مدینة الملك  وامتالك  وتعمل بشكل أساسي في بناء  و  ۲۰۱٦  عام   في  تأسست ، دةولیة محدوتات ھي شركة ذات مسؤوبی
 عة.وبالنسبة للمجم جوھریة  غیر كانتتات" للفترة وفإن حصة نتائج "بی ، بالتالي واالقتصادیة. لم تبدأ الشركة عملیاتھا بعد.  هللا



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٤ 

 
 أخرى  متداولة وموجودات ذمم مدینة تجاریة  .۱۰

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ) ۱۹إیضاح  –  (معدلة  
   

 ۸۰۱٬٦۲۷ ٦٥۲٬۲۲۰ تجاریة ذمم مدینة  
 ۱٦٬۰۰۱ ٤۷٬٤٤٦ دفعات مقدمة إلى موردین 
 ۱٦٬۱۷٥ ۲۰٬۳۱۰ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٤۳٬۱۳٦ ٥۷٬۸۳٥ ذمم مدینة أخرى 
 ) ۲۸۲٬٤۸۹( ) ۳۰٥٬۳٤۷( ناقصاً: خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

 ٤۷۲٥ ٬٤٦٤۹٤٬٤٥۰ 
 

عة بالذمم  وًما. تحتفظ المجموی   ۳۰تستحق بشكل عام على فترة  ودات مالیة غیر مشتقة مدرجة بالتكلفة المطفأة  وجوالذمم المدینة التجاریة ھي م
بالتالي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر  والمدینة التجاریة بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  

 االئتمان لألطراف المقابلة. 
 

عة. الذمم التجاریة المدینة المتبقیة  واستالم المقابل بالكامل من قبل المجمعة حتى یتم  ویر المباعة باسم المجمویتم االحتفاظ بملكیة العقارات قید التط
ذ أكبر خمسة عمالء على  واستح  ، ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰دیة. كما في  ونة. تتركز أرصدة الذمم المدینة التجاریة في المملكة العربیة السع وغیر مضم

فإن قیمھا الدفتریة تعتبر    ، ة. نظًرا للطبیعة قصیرة األجل للذمم المدینة التجاریة٪) من الذمم التجاریة المدینة القائم ۲۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ٪۳۱ (۲۷
 مقاربة لقیمھا العادلة. 

 

 خدمات إدارة المرافق. و المنتجعات وعملیات الفنادق  فيالخدمات األخرى بشكل أساسي و الذمم المدینة المتعلقة بالعملیات  تتمثل
 

 صیانة أعمال البنیة التحتیة.وردین تتضمن بشكل رئیسي الدفعات المقدمة إلجراء عملیات إصالح ودفعات مقدمة إلى م
 

 تسھیالت وض و قر .۱۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ) ۱۹إیضاح  –(معدلة    
   

 ۲٬۱٦٦٬٦٦۷ ۲٬۱٦٦٬٦٦۷ قرض حكومي ("وزارة المالیة") (المالحظة (ب) أدناه)
 ٤۲۰٬۳٦٦ ٤۸۰٬۹۳٦ العمولة المستحقة 

 ۹۷٦٬۲٥۰ ۹۷٦٬۲٤٤ تسھیالت من بنك محلي (المالحظة (ج) أدناه) 
 ۱٬۸۷٥ ۱۱٬۰۷۲ العمولة المستحقة 

 ۱٬٦۸۸٬۸۹٦ ۱٬٦۸۹٬۸۱٥ تسھیالت من بنك محلي (المالحظة (د) أدناه)
 ۳۳٬۹٦۱ ۱٦٬٤۰٦ العمولة المستحقة 

 ۱۳۱٬٤۲۸ ۱۱٤٬۱۰٥ (المالحظة (ھـ) أدناه) تسھیل من بنك محلي 
 ۳٬۱٥٤ ۱٬۳۲۹ العمولة المستحقة 

 ٥۲۸٬۷۳۱ ٥۳٦٬۹۸٥ تسھیالت من بنك محلي (المالحظة (و) أدناه)
 ۷٬۰۰۲ ۱٦٬٤۹٥ العمولة المستحقة 

 ٦٬۰۱۰٬۰٥٬ ٥٤۹٥۸٬۳۳۰ 
 ) ۳٬٥۷۹٬۷۹۷( ) ۳٬۸٥۸٬۳۲۳( وتسھیالت الجزء المتداول من قروض 

 ۲٬۳۷۸٬٥۳۳ ۲٬۱٥۱٬۷۳۱  وتسھیالت المتداول من قروضالجزء غیر 
 

یل  و م تموتحمل رسودي  و مة باللایر السعوض مقوبات مالیة غیر مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. ھذه القروالتسھیالت عبارة عن مطلوض  والقر )أ
الس السائدة في  الفائدة  بناًء على معدالت  تستند إلى معدل  و ق  ومتغیرة  البنالتي  السائد بین  السعوالفائدة  العربیة  المملكة    ر)ودیة (سیبوك في 

 . باإلضافة إلى الفرق 
 

االقتصادیة.    عبد هللایر مدینة الملك  وزارة المالیة لتطودي من  ون لایر سعوملی  ٥٫۰۰۰عة على قرض بمبلغ  وحصلت المجم  ، ۲۰۱۱خالل عام   )ب
ً كان مستحق السداد و  المجموعة ي ضاأرن متر مربع من وملی  ۲٤٫۷ن مقابل رھن والقرض مضم مع فترة سماح   ، األصلي   السداد لجدول  طبقا

  ، عة المقدم قبل تاریخ االستحقاق وبناًء على طلب المجم  ، مع ذلكو.  ۲۰۱٥سبتمبر    ۱یة تبدأ من  وعلى سبعة أقساط سن  ، اتومدتھا ثالث سن
ات إضافیة. خالل شھر  و لة القرض من خالل تمدید فترة السماح لمدة خمس سنوبإعادة جد  ، ۲۰۱٥خالل شھر سبتمبر    ، زارة المالیة وقامت  
  ۲۰۲۰  یونیولى المستحقة في  ولة الدفعة األوزارة المالیة بإعادة جدوقامت    ، زارة المالیة وبناًء على المناقشات التي جرت مع    ، ۲۰۲۰ینایر  

 ي. ولة تستحق الدفع على أساس سنومع عم ، ۲۰۲۱اعتباًرا من ینایر   ، سداد على سبعة أقساطلل مبلغ األساسي ال  مع استحقاق ۲۰۲۱إلى ینایر 
 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
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۱٥ 

 (تتمة)  وتسھیالتقروض  .۱۱
 

جزء من القرض    تحویلبین المجموعة وصندوق االستثمارات العامة ووزارة المالیة حیث تم االتفاق على    جزئیة  دین  حوالة تم توقیع اتفاقیة  
. ۲۰۲۱مارس    ۲۰) من وزارة المالیة إلى صندوق االستثمارات العامة في  حوالةملیار لایر سعودي (مبلغ ال   ۲٫۸المستحق لوزارة المالیة بمبلغ  

. تمت الموافقة على طلب زیادة رأس مال  ۲۰۲۱مارس    ۳۰من قبل مجلس إدارة المجموعة في    الجزئیة  نالدی  حوالةتمت الموافقة على اتفاقیة  
. عالوة على ذلك، في  ۲۰۲۱أغسطس.    ۱ملیون لایر سعودي من قبل ھیئة السوق المالیة  في    ۲٬۸۳۳الشركة من خالل تحویل دین بمبلغ  

العامة غ۲۰۲۱سبتمبر    ۲٦ الجمعیة  المساھمون في  وافق  الشركة من  ،  مال  زیادة رأس  العادیة على  إلى    ۸٫٥۰۰یر  ملیون لایر سعودي 
ملیون سھم جدید، بالقیمة    ۲۸۳ملیون لایر سعودي. وعلیھ، أصبح صندوق االستثمارات العامة مساھماً في الشركة من خالل إصدار    ۱۱٫۳۳۳

 ي. ملیون لایر سعود  ۲٬۸۳۳ریاالت سعودیة، مقابل دین قدره  ۱۰االسمیة للسھم 
 

تشترط التوقیع على تعدیل اتفاقیة قرض وزارة المالیة    والتيتلقت الشركة موافقة من وزارة المالیة،    ۲۰۲۱خالل عام   ذلك،   الي  باإلضافة
لتكون جزء  ملیون لایر سعودي    ۳٦۳٫۹البالغة    ۲۰۲۱یونیو    ۱األصلیة، حیث وافقت وزارة المالیة على تحویل الفوائد المستحقة اعتباًرا من  

على ستة    ۲۰۲٤ابتداء من یونیو  لیكن مستحق  ملیون لایر    ۲٬٥۳۱  البالغالمتبقي    االلتزامإجمالي    جدولةمستحق وإعادة  ال  القرض  أصل من  
المجموعة مناقشات  ملیون لایر سعودي. تجري    ۳٦۱٫٦بمبلغ    ۲۰۳۰ملیون لایر والقسط السابع في یونیو    ۳٦۱٫٥أقساط سنویة متساویة بواقع  

 . ال توجد تعھدات دین مالیة متعلقة بالتسھیل.  الجدولةاتفاقیة إعادة   تماممع وزارة المالیة إل
 

ملیون لایر    ۲٬۰۰۰تمویل سیولة بقیمة  ل، وقعت المجموعة اتفاقیة تسھیل إسالمي مع بنك تجاري مقابل تسھیل مرابحة  ۲۰۱٤خالل عام    )ج
دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۱۸یونیو    ۳۰التفاقیة، كان القرض مستحق السداد على ثمانیة أقساط نصف سنویة من  سعودي. وفقًا للشروط األولیة ل

أشھر المنتھیة    تسعةملیون لایر سعودي. خالل فترة ال  ۱٫۲۷٦وسند إذني بمبلغ    المجموعة  اضي. القرض مضمون مقابل جزء من أر۲۰۲۱
. وفقًا للشروط المعدلة، یستحق سداد القرض  تتعلق بتسھیالت لمبلغ القرض القائم  جدولة   إعادة، أبرمت المجموعة اتفاقیة  ۲۰۲۲  سبتمبر   ۳۰في  

. وقد حددت اإلدارة مكاسب التعدیل المتعلقة بتعدیل بعض  ۲۰۲۹إلى دیسمبر    ۲۰۲۳على أربعة عشر قسًطا نصف سنوي بدًءا من یونیو  
المذكور أعاله یحمل تعھدات مالیة والتي لم تلتزم المجموعة   القرض إنواألحكام بما في ذلك جدول السداد، باعتبارھا غیر جوھریة.  الشروط

كما في   اإلدارة بطلب  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰بھا  تقدمت  المتداولة.  المطلوبات  تم تصنیفھ ضمن  المستحق  القرض  التزام  كامل  فإن  ثم،  . ومن 
 والطلب قید المعالجة. عن التعھدات المالیة ى تنازل للمقرض للحصول عل

 

بمبلغ  و،  ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤  عامي  خالل )د تجاري  بنك  مع  تسھیل  اتفاقیتي  الشركة  منھماون لایر سعوملی  ۱٬۰۰۰قعت  لكل  لشرو.  دي  ط  وفقًا 
اریخ ذات الصلة لالتفاقیات.  و سماح تبدأ من التات فترة  ویة بعد ثالث سنویة متساوض مستحقة الدفع على خمسة أقساط سنوكانت القر  ، االتفاقیات 

تتعلق  جدولة    إعادةعة اتفاقیة  وأبرمت المجم  ، ۲۰۲۰عة. خالل عام  ودي للمجمون لایر سعوملی  ۲٥۰تم منح تسھیالت إضافیة بقیمة    ، الحقًا
إلى    ۲۰۲۰ات من  وسن  ۳بعد فترة سماح مدتھا    ، فإن القرض یستحق السداد   ،ط المعدلةوفقًا للشروو   ، بناًء علیھو بتسھیالت لمبلغ القرض القائم.  

  أراضي المجموعةن مقابل جزء من  و. القرض مضم۲۰۳۰إلى أبریل    ۲۰۲۳یة من أبریل  و یة غیر متساوعلى ثمانیة أقساط نصف سن  ، ۲۰۲۲
  ، ل السدادواألحكام بما في ذلك جدوط  و دي. حددت اإلدارة مكاسب التعدیل المتعلقة بتعدیل بعض الشرون لایر سع وملی  ۱٬۷۰۰سند إذني بمبلغ  و

 جد تعھدات مالیة متعلقة بالتسھیل.  وھریة. ال توباعتبارھا غیر ج
 

  ،لیة لالتفاقیةوط األوفقًا للشرودي.  ون لایر سعوملی  ۱٬۰۰۰عة اتفاقیة تسھیل إسالمي مع بنك تجاري بمبلغ  وقعت المجمو  ، ۲۰۱٥خالل عام   )ه
عة في  ودخلت المجم  ، ۲۰۲۱. خالل عام  ۲۰۲۳إلى أبریل    ۲۰۱۹بر  ویة من أكتواط نصف سنكان القرض مستحق السداد على ثمانیة أقس

ن من قرض  والتسھیالت الحالیة التي تتك  جدولةتمت إعادة    ، ط المعدلةو فقًا للشروتتعلق بتسھیل مبلغ القرض المستحق.    جدولة  إعادةاتفاقیة  
.  ۲۰۲۹إلى أبریل    ۲۰۲۳ي من أبریل  و سداده على أربعة عشر قسًطا نصف سنیل األجل یتم  وقصیر األجل إلى قرض طویل األجل  وط

خالل  جد تعھدات مالیة متعلقة بالتسھیل.  ودي. ال تون لایر سعو ملی  ٥۸۷٫٥سند إذني بقیمة  و  عةولمجماأراضي    من  ن بجزءوالقرض مضم
وقام    ۲۰۲۲أغسطس    ۲٥ملیون لایر سعودي المستحق في    ۱۸٫٦، طلبت المجموعة من البنك تمدید أجل استحقاق القسط البالغ    ۲۰۲۲عام  

یوًما ، وقد حددت اإلدارة مكاسب التعدیل المتعلقة بـ تعدیل بعض الشروط واألحكام بما في ذلك جدول    ٦۰البنك بتمدید تاریخ سداد القسط لمدة  
 السداد ، باعتبارھا غیر جوھریة. 

یل متطلبات رأس المال  و دي لتمون لایر سعوملی  ۲٥۰جل من بنك تجاري بمبلغ  عة على تسھیل قصیر األوحصلت المجم  ، ۲۰۱۸خالل عام   )و
تسھیل  و دي  ون لایر سعو ملی  ۱۷۰عة اتفاقیة خطاب تسھیل معدلة لتسھیل رأس المال العامل بمبلغ  وقعت المجمو   ، ۲۰۲۰العامل. خالل عام  

یُسدد القرض على ثمانیة أقساط نصف    ، ط المعدلةو فقًا للشروو  ،علیھودي مع نفس البنك التجاري.  ون لایر سعوملی  ۲۰مستندي بقیمة    اعتماد
. القرض  ۲۰۲۱دي في فبرایر  ون لایر سعوملی  ۲۱٫۲٥  مبلغ  بعد سداد  وذلك  .۲۰۲۱ات تبدأ من أغسطس  وسن  ٤یة على مدى  ویة متساوسن

ط  و اإلدارة خسارة التعدیل المتعلقة بتعدیل بعض الشردي. حددت  ون لایر سعوملی  ۲۰۹سند إذني بمبلغ  و   عةولمجمان بجزء من أراضي  ومضم
 . ھریة وباعتبارھا غیر ج  ، ل السداد واألحكام بما في ذلك جدو

 .۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ في كما بھاعة  ولتزمت المجما والتي  مالیة  تعھدات یحمل أعاله المذكور القرض إن
 

 .۱۹ رقم إیضاح  في التعدیلایضاً  راجع
 

 قصیر األجل   قرض .۱۲
 

دیسمبر   ۳۱( ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰لایر سعودي كما في ملیون   ۳۰۰حصلت المجموعة على تسھیل قرض قصیر األجل من بنك تجاري محلي بقیمة 
دیسمبر   ۳۱لایر سعودي ( ملیون ۹٤٬۲٤مبلغ  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ملیون لایر سعودي). بلغ الرصید غیر المستخدم للتسھیل كما في  ۳۰۰: ۲۰۲۱
 . إذنیھسایبور ویتم ضمانھ بسندات ال أساس  علىملیون لایر سعودي). یحمل التسھیل تكالیف تمویل بسعر السوق  ۱٥۰: ۲۰۲۱
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۱٦ 

 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى .۱۳
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ) ۱۹ایضاح  –(معدلة    
   

 ۳۷۸٬٦۲۷ ۳۲۰٬۸۸٦ ذمم دائنة تجاریة 
 ۲٤۷٬۹۰٦ ۲۲۷٬۷۹۱ ذمم دائنة محتجزة 

 ۲۹۳٬٦۲٥ ۲٤۸٬۷۰٤ مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
 ۱٥۱٬٥٥۲ ۱۱٤٬۸۸۲ أرصدة مستحقة للمقاولین 

 ۸٬۰٤۳ ٤٬٦۹٤ )۱٥مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۱٤٤٬٤۱۷ ۲۹٥٬٦٤٦ مطلوبات عقود 

 ۳٦٬۲۱۲ ۳٦٬٥٤٦ أخرى
 ۱٬۲٤۹٬۱٤۹ ۱٬۲٦۰٬۳۸۲ 
 

  ھ متداولتتكون الذمم الدائنة المحتجزة من المبلغ المستحق تسویتھ لمقاولین من الباطن على أساس الشروط المتفق علیھا. تم تصنیف المبلغ على أن
 شھًرا. ۱۲بناًء على التاریخ المتوقع للتسویات خالل 

 

 وتكالیف تسویق وصیانة وتكالیف الموظفین.  مشتریاتتتكون المصروفات المستحقة من المستحقات المتعلقة بتكالیف 
 

 فیما یتعلق بالوحدات السكنیة والتجاریة وقطع األراضي.  لإلیجار  المقدمة والدفعاتتمثل مطلوبات العقود المبلغ المقدم المستلم مقابل البیع 
 

 الزكاة  .۱٤
 

 المخصص الحركة في 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة: 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱۰۸٬٦۸۷ ٦۰٬۹۲٦ في بدایة الفترة/ السنة 
 ۳۱٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ المحمل للفترة الحالیة/ السنة  
 ) ۷۸٬۷٦۱( ) ۲۳٬۸۸۷( مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

 ٦۰٬۹۲٦ ٦۷٬۰۳۹ السنة في نھایة الفترة / 
 

 يو عاء الزك ونات ال ومك ٤۱-۱
 

نات  ون المكوحد. تتكودیة بتقدیم إقرار الزكاة على أساس موالمسجلة في المملكة العربیة السعوكة لھا بالكامل  والتابعة الممل  شركاتھاوم الشركة  وتق
  والتسھیالت   ضوالقرو   ، المخصصات في بدایة الفترةو   ، ق المساھمینوضریبة الدخل بشكل أساسي من حقوجب الئحة الزكاة  وعاء الزكاة بموالھامة ل

د  و بعض البنو العقارات االستثماریة  ومعدات  الومصنع  الوممتلكات  لمات لصافي القیمة الدفتریة لوناقًصا الخص  ، الدخل التقدیري الخاضع للزكاة و
الدخل المعدل للفترة)  و٪ من  ۲٫٥۸األخرى. تستحق الزكاة بنسبة   التقریبي (باستثناء صافي  الزكاة  ٪ من صافي الدخل المعدل  ۲٫٥بنسبة  وعاء 

 للفترة. 
 

 ط النھائیة و ضع الربو ٤۱-۲
 

 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 

ائح ھیئة  وفقًا للوحد  ودیة بتقدیم إقرار الزكاة على أساس موالمسجلة في المملكة العربیة السعوكة لھا بالكامل  والتابعة الممل  شركاتھاوم الشركة  وتق
 الجمارك "الھیئة". والضرائب والزكاة 

 
  ۲۰۰٦ات من وضریبة االستقطاع من المنبع "ضریبة االستقطاع"  للسن ربوط باستثناء  ۲۰۱۱ي الخاص بھا حتى عام وضع الزكو أنھت الشركة ال

 . ۲۰۰۸إلى 
 

دي  ون لایر سعوملی  ۳٫۹٦مع التزام إضافي لضریبة االستقطاع بمبلغ    ۲۰۰۸إلى    ۲۰۰٦ات من  وأصدرت الھیئة ربط ضریبة االستقطاع للسن
فرق   بدفعشركة إعمار المدینة االقتصادیة   قامتتثاالً إلجراءات االستئناف،  ن على ضریبة االستقطاع. اموملی  ۲باإلضافة إلى غرامات تأخیر بمبلغ  

 . علیھا المعترضضریبة االستقطاع  
 

فیما یتعلق بغرامة التأخیر وحكم على    الشركةقراًرا یدعم اعتراض    المجلسقید نظر مجلس التظلم. أصدر  ضریبة االستقطاع  كانت قضیة  أیًضا  
 . ضریبة االستقطاعالشركة بفرض  

 فیما یتعلق بغرامة التأخیر ، والتي تنتظر الشركة الفصل فیھا.   التظلم مجلس باستئناف أمام المحكمة الملكیة ضد قرار   الھیئةتقدمت  
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۱۷ 
 

 (تتمة) الزكاة  .۱٤
 

 (تتمة)وضع الربوط النھائیة  ۲-۱٤
 

ملیون لایر سعودي.  تقدمت شركة إعمار المدینة    ٦۷٫۷وطالبت بزكاة إضافیة بمبلغ    ۲۰۱٤، أصدرت الھیئة ربوط زكویة لسنة  ۲۰۲۰خالل  
 ۳۳مطلوبات الزكاة بمبلغ  بتخفیض    ۲۰۲۰أكتوبر    ۸االقتصادیة باستئناف ضد الربط الضریبي للھیئة وأصدرت الھیئة ربط ضریبي معدل في  

جنة  ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة استئنافًا ضد الربط المعدل إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة ("اللجنة"). أصدرت الل
ملیون لایر سعودي.    ۲۱  بالموافقة الجزئیة على استئناف الشركة مما نتج عنھ تخفیض مطلوبات الزكاة إلى مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۲۸قرارھا في  

 دعوى. تقدمت شركة إعمار المدینة األقتصادیة باستئناف أمام اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة، وتنتظر حالیاً الفصل في ال
 

بتاریخ   الھیئة ربوط زكویة  بمبلغ  ۲۰۱۸حتى    ۲۰۱٥للسنوات من    ۲۰۲۰نوفمبر    ۲۳كما أصدرت  لایر  ملیون    ۲٥٤  بمطلوبات زكاة إضافیة 
 ۲۰۲۱فبرایر    ۲٤سعودي. تقدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة باستئناف ضد الربط الضریبي للھیئة وأصدرت الھیئة ربط ضریبي معدل في  

لفات والمنازعات  . قدمت الشركة استئنافًا ضد الربط المعدل للھیئة إلى لجنة الفصل في المخاملیون لایر سعودي  ۲٤۷  بتخفیض مطلوبات الزكاة بمبلغ
بالموافقة الجزئیة على استئناف الشركة مما نتج عنھ تخفیض مطلوبات الزكاة    ۲۰۲۲أبریل    ۱۱الضریبیة ("اللجنة"). أصدرت اللجنة قرارھا في  

لمنازعات الضریبیة بتاریخ  ملیون لایر سعودي. تقدمت شركة إعمار المدینة األقتصادیة باستئناف أمام اللجنة االستئنافیة للمخالفات وا   ۲۱۹إلى مبلغ  
 ، وتنتظر حالیاً الفصل في الدعوى. ۲۰۲۲أبریل  ۲۷

 

  ۱۸وملیون لایر سعودي     ۲۷بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ    ۲۰۲۰حتى    ۲۰۱۹للسنوات من    ۲۰۲۱نوفمبر    ۸أصدرت الھیئة ربوط زكویة بتاریخ  
وأصدرت    ۲۰۲۲ینایر    ٦یة اعتراضات على الربوط الضریبیة للھیئة بتاریخ  ملیون لایر سعودي على التوالي. قدمت شركة إعمار المدینة االقتصاد

لسنة   ۲۰۲۲أبریل  ۲٤ملیون لایر سعودي وفي  ۲۰٫٦بمطلوبات زكاة مخفضة بمبلغ  ۲۰۱۹لسنة  ۲۰۲۲أبریل  ۲٥الھیئة ربط ضریبي معدل في 
قتصادیة باستئناف أمام اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات  ملیون. تقدمت شركة إعمار المدینة األ  ۱۰٫۳بمطلوبات زكاة مخفضة بمبلغ   ۲۰۲۰

استئناف  بوقبلت جزئیًا    ۲۰۲۲أكتوبر    ۲۳في    االلجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة قرارھ  تصدروأ ،  ۲۰۲۲مایو    ٤الضریبیة بتاریخ  
 .۲۰۲۰ملیون لایر سعودي لعام  ۳٫۷و ۲۰۱۹سعودي لعام ملیون لایر  ۱۹٫۸الشركة مما أدى إلى انخفاض االلتزام بمبلغ 

 

 وحصلت على شھادات الزكاة. لم تنتھي الھیئة من مراجعة إقرارات الشركة المتبقیة حتى اآلن.  ۲۰۲۱قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة حتى عام 
 

 شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة ("أي زد دي سي إل") 
 

 .۲۰۱۲المناطق الصناعیة المحدودة وضعھا الزكوي حتى سنة أنھت شركة تطویر  
 

ملیون لایر سعودي.    ٤٫٦وطالبت بزكاة إضافیة قدرھا    ۲۰۱٥حتى    ۲۰۱۳وأصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك الربط الزكوي للسنوات من  
بتحویل القضیة إلى األمانة    الھیئةلداعمة لموقفھا. قامت  ، وقدمت المستندات ا الھیئة اعترضت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة على تقییم  

دت لجنة  العامة للجان الضریبیة. وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة أیًضا استئنافًا على بوابة األمانة العامة للجان الضریبیة. عق
المخالفات والمنازعات الضریبیة ("اللجنة") جلسة استماع في   ، برفض  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۲وأصدرت قرارھا في    ۲۰۲۰كتوبرأ  ۲۲الفصل في 

الفصل في   استئناف شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة. وقد تقدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة باستئناف ضد قرار لجنة 
 في المخالفات والمنازعات الضریبیة.  فاالستئنا المخالفات والمنازعات الضریبیة أمام لجنة 

 

ملیون لایر    ۱۸ملیون لایر سعودي و  ۷٫٤وطالبت بزكاة إضافیة بمبلغ    ۲۰۱۷و  ۲۰۱٦دیسمبر    ۳۱أصدرت الھیئة ربط زكاة للسنتین المنتھیتین في  
المحدودة على تقییم   ھیئة، وقدمت المستندات الداعمة لموقفھا. رفضت الھیئة  السعودي على التوالي. اعترضت شركة تطویر المناطق الصناعیة 

. وقد تقدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة باستئناف مع األمانة العامة للجان الزكویة  ۲۰۲۲ینایر    ۱٦عتراض في خطابھا بتاریخ  اال
 والضریبیة والجمركیة ضد قرار الھیئة، وتنتظر حالیاً الفصل في الدعوى. 

 

 . وحصلت على شھادات الزكاة. لم تنتھي الھیئة من مراجعة إقرارات الشركة المتبقیة حتى اآلن ۲۰۲۱اإلقرارات الزكویة حتى عام  الشركةقدمت 
 

 یر عقارات المدن االقتصادیة وشركة تط
 

دي.  ون لایر سعوملی  ۷۲٫٤٥بات زكاة إضافیة بمبلغ  وبمطل  ۲۰۱۷إلى    ۲۰۱٥ات من  وللسن   ۲۰۲۰فمبر  ون  ۲۹یة بتاریخ  وط زكوأصدرت الھیئة رب
المنازعات  وقدمت الشركة استئنافًا ضد قرار الھیئة أمام لجنة الفصل في المخالفات  ویر عقارات المدن االقتصادیة  و رفضت الھیئة اعتراض شركة تط

على استئناف الشركة مما نتج    ا جزئیًاوافقوحیث  ۲۰۲۲أبریل  ٥المنازعات الضریبیة قرارھا في والضریبیة. أصدرت لجنة الفصل في المخالفات 
المنازعات الضریبیة، قدمت شركة  ودي. عقب استالم قرار لجنة الفصل في المخالفات  ون لایر سعوملی  ۳۸٫۲مخفضة بمبلغ    زكاةبات  ومطل  ھعن
تنتظر حالیاً الفصل في  و،  ۲۰۲۲أبریل    ۲۸المنازعات الضریبیة في  و المخالفات    االستئناف فيیر عقارات المدن االقتصادیة استئناف أمام لجنة  وتط

 ى. والدع
 

 حصلت على شھادات الزكاة. لم تنتھي الھیئة من مراجعة إقرارات الشركة المتبقیة حتى اآلن. و ۲۰۲۱یة حتى عام وقدمت الشركة اإلقرارات الزك



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۸ 
 

 (تتمة) الزكاة  .۱٤
 

 (تتمة)وضع الربوط النھائیة  ۲-۱٤
 

 االقتصادیة  المدن عقارات وتشغیل  إدارة شركة 
 

 من مراجعة العوائد حتى اآلن. تنتھ الھیئة وحصلت على شھادات الزكاة. لم   ۲۰۲۱بتقدیم اإلقرارات الزكویة حتى عام  الشركةقامت 
 

 االقتصادیة  المدن استثمارات شركة 
 

  شھادة  على  وحصلت   ۲۰۲۱  عام   حتى   الزكویة   إقراراتھا   الشركة  وقدمت  ۲۰۱۲  سنة  حتى   وضعھا الزكوي   االقتصادیة  المدن  استثمارات  شركة  انھت
 . اآلن حتى المتبقیة  الشركة إقرارات مراجعة  من الھیئة تنتھ لم . الزكاة

 

 المحدودة  المعارف إعمار شركة 
 

  لم .  الزكاة  شھادة  على  وحصلت  ۲۰۲۱  عام  حتى  الزكویة  إقراراتھا  الشركة  وقدمت  ۲۰۱۷  سنة  حتى  وضعھا الزكوي  المعارف  إعمار  شركة  انھت
 . اآلن حتى  المتبقیة الشركة  إقرارات مراجعة من الھیئة  تنتھ

 
  ("REM")المحدودة العقارات  إدارة شركة 

 
 من مراجعة العوائد حتى اآلن. تنتھ الھیئة وحصلت على شھادات الزكاة. لم   ۲۰۲۱بتقدیم اإلقرارات الزكویة حتى عام  الشركةقامت 

 
 

اإلدارة على ثقة من أنھ سیتم البت  إن و بھا ل وائح المعمو اللوتفسیرھا لمتطلبات الھیئة و طبقت اإلدارة حكمھا   ،رة أعالهوفیما یتعلق بالتقییمات المذك
.ةعور في النھایة لصالح المجموفي األم



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

  
۱۹ 

 طراف ذات عالقة أ .۱٥
 

 أحكام ھذه المعامالت من قبل اإلدارة. وط وعة. یتم اعتماد شروظفي اإلدارة الرئیسیین للمجمو موالزمیلة والشركات التابعة وتشمل األطراف ذات العالقة مساھمي الشركة 
 

 . السنة/األرصدة ذات الصلة في نھایة الفترةو  الفترةفیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع األطراف ذات العالقة خالل 
 

 

 أشھر المنتھیة  سعةمبالغ المعامالت لفترة الت أشھر المنتھیة ثالثةمبالغ المعامالت لفترة ال طبیعة المعامالت  عالقة  اتف ذاطرأ
 

 الرصید كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۱سبتمبر۳۰ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰  
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  

        مطلوب من أطراف ذات عالقة:
 ۲۰٦ ۳٤۳ ۱۸٤ ۱۷۲ - - أخرى مرافق و رسومإیجارات و شركات تابعة 

 - - ۲٬۹٥٦ - ۲٬۹٥٦ - بیع عقارات   
        

 ۳٬۲٦۹ ۳٬۲٦۹ - - - - دفعات مقدمة مقابل الخدمات   مشروع مشترك 
 - - - ۲ - ۲ أخرى مرافق و رسومإیجارات و 
        

 ۸۸ - - - - - بیع عقارات   كبار موظفي اإلدارة 
 - ۱۸۱ ۱۹٦ ۳۱۲ ۱۱۹ ۱٤۳ أخرى مرافق و رسومإیجارات و 

 ۳٬٥٦۳ ۳٬۷۹۳        المجموع
        

        أطراف ذات عالقة: مستحق الي 
 ) ۳٬۰۳۱( ) ۱٬۳۸۳( ٥٬٥۸۸ ۹۱۷ ۳٬٦۳۷ ) ۷( الخدمات المقدمة للمجموعة  شركات تابعة 

        
 ) ۱۲( - ۱۲٬٤۸٦ ۱۷٬٥٤۹ ٥٬٦۹٤ ٥٬۱۹٤ مكافآت  كبار موظفي اإلدارة 

        

  مجلس اجتماعات حضور أتعاب مجلس اإلدارة 
 اإلدارة 

۱٬۱۰۳ ۱٬۲٥۰ ۳٬۳۱۱ ۳٬۷٥۰ )۳٬۳۱۱ ( )٥٬۰۰۰ ( 

 ) ۸٬۰٤۳( ) ٤٬٦۹٤(      المجموع 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

  
۲۰ 

 (تتمة) عالقة الأطراف ذات  .۱٥
 

 عة و ظفي اإلدارة للمجم ویضات كبار م وتع
 

 أشھر المنتھیة  لتسعةا مبالغ المعامالت لفترة  ة أشھر المنتھیةثلثالمبالغ المعامالت لفترة ا  
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۱۰٬۹۲۷ ۱٥٬۳۳۷ ٤٬٦۳۳ ٤٬۷۲۳ منافع الموظفین قصیرة األجل 
 ٥۹۷ ۸٤۰ ٤٤۰ ۲۸۲ منافع غیر نقدیة 

 ٥۷۸ ٦۲۷ ۲۳۷ ۱۸۹ منافع ما بعد الخدمة 
 ۳۸٤ ۷٤٥ ۳۸٤ - منافع نھایة الخدمة 

 ٥٬۱۹٥٬٦ ٤۹٤ ۱۷٬٥٤۹ ۱۲٬٤۸٦ 
 

المزایا غیر النقدیة  واتب  وعة الروظفي اإلدارة للمجموم  كبار  یضات ورؤساء األقسام. تتضمن تعوالتنفیذي    مدیراإلدارة من ال  يظفوم  كباریتألف  
 المزایا المحددة لما بعد انتھاء الخدمة. المساھمات في خطة  و

 

 مطلوبات أخرى .۱٦
 

 ضحة أدناه: وم ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰االرتباطات كما في وبات المحتملة و ، فإن المطل۱٤باإلضافة إلى اإلفصاحات المبینة في اإلیضاح رقم 
 

الملك   )أ المستقبلیة لتطویر مدینة  بالمصروفات  تتعلق  قائمة  ارتباطات  المجموعة  القادمة بمبلغ    عبد هللا لدى  القلیلة  السنوات  االقتصادیة في 
 ملیون لایر سعودي). ٥۳۷: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۸٤٫٥٦

 

سجلت اإلدارة مخصصاً بمبلغ  ل بصفة رئیسیة نزاعات تجاریة. التي تمثو ى قضائیة  وعة مدعى علیھا في دعاون المجمومن حین آلخر، تك )ب
  في   تكون  لن  الدعاوى  ھذه  نتیجة   أنقع اإلدارة  وحیث تت  ، ى القضائیة و: ال شيء) لبعض الدعا۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱دي (ون لایر سعوملی  ۳۷

 نیین. و بناًء على رأي مستشاریھا القان الشركة صالح
 

دي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة  ون لایر سعوملی  ۱٬۳۲۱للبنك التجاري بحد أقصى    إذنیھمع سندات    تجاريقدمت الشركة ضمان   )ج
یل تكالیف  وافقة مع الشریعة اإلسالمیة لتموانئ تأمین تسھیالت مرابحة متویر الموانئ، للسماح لشركة تطویر الموالدفع من قبل شركة تط
المیناء جزئیاً. عال فإن  و بناء  ذلك،  الشركة في شركة تط والقرض مضم  ھذاة على  أسھم  على  أیًضا برھن  المون  قدمت    كذلك   انئ.ویر 

دي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من  ون لایر سعوملی  ۱۱۲٫٥تجاري، بحد أقصى قدره  البنك  ل ل  تجاريضمان    عةومجمال
افقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، بحد  وانئ. بتأمین تسھیالت مرابحة سلعیة متوالمیر  و انئ، للسماح لشركة شركة تطویر الموقبل شركة تط
دي بما في ذلك أي أرباح  ون لایر سعوملی ۹۰بقیمة   إذنیھعة سندات وقدمت المجم ،في ھذا الصددودي.  ون لایر سعوملی ۱۸۰أقصى قدره 

 ھریة. و اإلدارة أن القیمة العادلة للضمانات المالیة غیر جانئ.  قررت ویر المومرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تط 
 

سبتمبر    ۳۰لم تدخل المجموعة في أي التزامات رأسمالیة فیما یتعلق بحصتھا في المشروع المشترك خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في   )د
 ۲۳۲٫۱۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون   ۱٤٥٫٥تبلغ حصة المجموعة في االلتزامات الرأسمالیة للمشروع المشترك  و.  ۲۰۲۲

 ملیون لایر سعودي). 
 

 . الخاصة بالقروضلمطلوبات المحتملة ابشأن  ۱۱للمطلوبات المحتملة المتعلقة بالزكاة واإلیضاح رقم  ۱٤راجع اإلیضاح رقم  )ه
 

 التقاریر القطاعیة  .۱۷
 

 القطاعات  تقسیم أساس
 

تتم  وخدمات مختلفة    و/ أ  وھي قطاعات التشغیل الخاصة بھا. تقدم ھذه األقسام منتجات  و   ، أقسام إستراتیجیة   ستةعة  ولدى المجم  ، ألغراض اإلدارة 
التنفیذي (معًا "صانع    اإلدارة والرئیس عن قطاعات التشغیل بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى مجلس   تقریرإدارتھا بشكل منفصل. یتم ال 

الرئیسي بتقییم األداء المالي  ویسي"). یقالقرار التشغیلي الرئ التشغیلي  المجموو م صانع القرار  یتخذ قرارات إستراتیجیة بما في ذلك  و  ،عةوضع 
 ارد. وتخصیص الم

 

  یتلقى صانع   ، مع ذلكویستخدم صانع القرار التشغیلي الرئیسي بشكل أساسي مقیاس الربح / الخسارة قبل الضریبة لتقییم أداء قطاعات التشغیل.  
 ي. ول إیرادات القطاعات على أساس ربع سن ومات حوالقرار التشغیلي الرئیسي أیًضا معل

 

عنھا إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي بطریقة تتفق مع تلك    التقریر یتم  والتيعة  ویتم قیاس الربح / الخسارة قبل الضریبة لقطاعات تشغیل المجم
 یة بشكل منفصل.و ال یتم تقدیم التس ، بالتالي وجزة. وحدة الموالدخل الشامل اآلخر المو الخسارة  واردة في قائمة الربح أوال

 

التي تدیر المركز النقدي    ، ظیفة الخزانة المركزیةوع بوع من النشاط مدفو حیث أن ھذا الن  ، لقطاعات التشغیل   االیرادات/ النفقاتال یتم تخصیص  
 عة. وللمجم

التقریر   یتم التيالقطاعات 
 ا عنھ

 العملیات 

 حدات لألغراض السكنیة. والواألراضي  تأجیرتشمل اإلیرادات من بیع / إیرادات  األعمال السكنیة 
 تقع في المنطقة الصناعیة.وتجاري    حدات بغرضوالواألراضي الصناعیة    تأجیرتشمل اإلیرادات من بیع / إیرادات   التنمیة الصناعیة 

ادي  والنوالمنتجعات  والخدمات األخرى ذات الصلة من عملیات الفنادق  وبات  والمشرواألطعمة  ویشمل إیجار الغرف   الترفیھ والضیافة 
 الترفیھیة األخرى. 

 عة. والكلیات التي تدیرھا المجموم األخرى من المدارس  والرسو م الدراسیة وتشمل اإلیرادات من الرس التعلیم خدمات 
 االقتصادیة داخل مدینة الملك عبد هللا   عةواألخرى التي تقدمھا المجماإلدارة  خدمات وتشمل اإلیرادات من المرافق  عملیات المدینة 

 یل. والتمویق والتسوأنشطة مكاتب الشركات بما في ذلك البیع  الشركات (المكتب الرئیسي) 
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 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
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۲۱ 

 (تتمة)  التقاریر القطاعیة - ۱۷
 

 : جزةو الم  ةحدوالدخل الشامل اآلخر الم والخسارة   والربح أ  قائمة
 

 
األعمال  
 السكنیة 

التنمیة  
 الصناعیة 

الضیافة  
 تعلیم خدمات  والترفیھ 

عملیات  
 شركات  المدینة 

تعدیالت 
 واستبعادات 

 
 المجموع 

         
         أشھر المنتھیة في:   تسعةفترة ال

         (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
         اإلیرادات 

 ۲۲٦٬۹۱٦ - - ۲۰٬۲٥٥ ۳۱٬۱٤٥ ۷۷٬۳۹۰ ٥۰٬٥٤۹ ٤۷٬٥۷۷ عمالء خارجیین 
 - ) ۷۹٬۷۸٤( - ٤۳٬٦۱۹ - ۲٤٬٦۷٦ - ۱۱٬٤۸۹ بین القطاعات 

 ٥۹٬۰٥ ٦٦۰٬٥٤۹ ۱۰۲٬۰٦٦ ۳۱٬۱٦ ٤٥۳٬۸۷٤ - )۷۹٬۷۸٤ ( ۲۲٦٬۹۱٦ 
         النتائج 

 ) ۱۳۳٬۲٦٤( ٥۲٬٤٦٤ - ) ٥٥٬٦۷۰( ) ۳٬٦۷٤( ) ٤۸٬۹۳٦( ) ۱٤٬٦٦۹( ) ٦۲٬۷۷۹( تكلفة المخزون والخدمات المثبتة كمصروف
 ) ۲۲٬۸٥۹( - ) ۱۱۷( ) ۱٬۸۱۳( ) ۷۸٤( ۲٬۸۹۷ ) ٦۸( ) ۲۲٬۹۷٤( موجودات مالیة  خسارة االنخفاض في قیمة

 ) ۱۹٥٬٦۳۱( - ) ۱۹٥٬٦۳۱( - - - - - نفقات مالیة 
 ۱٬٦۰۲ - ۱٬٦۰۲ - - - - - إیرادات مالیة 

 ) ۲۰٦٬۱۰۱( - ) ۱۱٬۳۲٦( ) ۲٬٤۱۸( ) ۱٤٬۷۱۲( ) ٦۳٬٤٥۳( ) ٥٥٬۰٥٤( ) ٥۹٬۱۳۸( استھالك 
 ) ۱٬٥۳۰( - ) ۱٬۲۹۱( - ) ۳۹( - - ) ۲۰۰( إطفاء 

 ۲٥٬۱۳۲ - ۲٥٬۱۳۲ - - - - - شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصة من نتائج 
 ) ۲۹۰٬۹۰۹( ۲۷٬۳۲۰ ) ۱٤۷٬۹۰۲( ) ۱۳٬۹۳۰( ) ٥۷٬۷۸۷( ) ٤۳٬۲٥٤( ) ۱۱٬۱۲٥( ) ٤٤٬۲۳۱( إیرادات أخرى   /(مصاریف) 

 ) ٥۹٦٬٦٤٤( - ) ۳۲۹٬٥۳۳( ) ۹٬۹٥۷( ) ٤٥٬۸٥۱( ) ٥۰٬٦۸۰( ) ۳۰٬۳٦۷( ) ۱۳۰٬۲٥٦( الخسارة قبل الزكاة 
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۲۲ 

 (تتمة)  التقاریر القطاعیة - ۱۷
 

 (تتمة) :جزةو الم  ةحدوالدخل الشامل اآلخر الم والخسارة   والربح أ  قائمة
 

 
األعمال  
 السكنیة 

التنمیة  
 الصناعیة 

الضیافة  
 تعلیم خدمات  والترفیھ 

عملیات  
 شركات  المدینة 

تعدیالت 
 واستبعادات 

 
 المجموع 

         
         أشھر المنتھیة في:   تسعةفترة ال

         ) مراجعة(غیر  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
         اإلیرادات 

 ۲٥۷٬٦۸٦ - - ۱۷٬۳۳۳ ۲۰٬٥۱۱ ۹۹٬۹۰۱ ٦٥٬۰٥٤ ٥٤٬۸۸۷ عمالء خارجیین 
 - ) ۸٦٬۸۹۸( - ٤٥٬۱۳۸ - ۲۰٬۳۳۳ ۱٬۲٦۹ ۲۰٬۱٥۸ بین القطاعات 

 ۷٥٬۰٦٦٬ ٤٥۳۲۳ ۱۲۰٬۲۳٤ ۲۰٬٥۱۱ ٦۲٬٤۷۱ - )۸٦٬۸۹۸ ( ۲٥۷٬٦۸٦ 
         

         النتائج 
 ) ۱٥۲٬۱۰۹( ٥۷٬۹۸۰ - ) ٦۸٬۳۲۹( ) ۱٬۷٥٤( ) ۸٥٬۱٤۰( ) ۱٤٬۰٤۸( ) ٤۰٬۸۱۸( تكلفة المخزون والخدمات المثبتة كمصروف

 ) ۳۳٬۷۹۳( - ) ٦۱۱( ) ۲٬۲٤۲( ۳۹۷ ) ۱٬۲۳٦( ) ۱٬۲٥۷( ) ۲۸٬۸٤٤( موجودات مالیة  خسارة االنخفاض في قیمة
 ) ۱۹٥٬٦٦۳( - ) ۱۹٥٬٦٦۳( - - - - - نفقات مالیة 

 ٦٤۸ - ٦٤۸ - - - - - إیرادات مالیة 
 ) ۲۲۹٬٦٦۳( - ) ۲۰٬۱۷۳( ) ٥٬۳٦٦( ) ۱٦٬٦۷۳( ) ٦۷٬٤۳۳( ) ٥٥٬٥۲٦( ) ٦٤٬٤۹۲( استھالك 

 ) ٥٬۸٦٥( - ) ٤٬۱۸٥( - ) ۱٬۲٦۹( ) ۱٥( - ) ۳۹٦( إطفاء 
 ٤۲٬٤۱۸ - ٤۲٬٤۱۸ - - - - - حصة من نتائج شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 ) ۱۹٦٬۹۹٦( ۲۸٬۹۱۸ ) ۹۲٬۱۱٤( ) ۱۷٬۲۸۸( ) ۱۷٬۰٤۲( ) ٤۳٬۳۹٦( ٦۷۲ ) ٥٦٬۷٤۷( إیرادات أخرى   /(مصاریف) 
 ) ٥۱۳٬۳۳۸( - ) ۲٦۹٬٦۸۰( ) ۳۰٬۷٥٤( ) ۱٥٬۸۳۰( ) ۷٦٬۹۸٦( ) ۳٬۸۳٦( ) ۱۱٦٬۲٥۲( الخسارة قبل الزكاة 
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۲۳ 

 بات والمطل ودات  و ج والقیمة العادلة للم  .۱۸
 

ذلك  وق و یل التزام في معاملة نظامیة بین أطراف مشاركین في السویتم دفعھ لتح و إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل أ
 یل االلتزام تمت إما: وتح  ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن عملیة بیع األصل أوفي تاریخ القیاس. 

 

   وااللتزام، أ وق األساسي لألصل أو السفي  •
 ق الرئیسیة. و ذلك في حالة غیاب السو لاللتزام،  وق األكثر أفضلیة لألصل أو في الس •

 

 عة. وق األكثر أفضلیة متاحة للمجمو الس وق الرئیسیة أو ن السویجب أن تك
 

التزام، مع افتراض   و ق عند تسعیر أي أصل أو ن في السوالمتعامل التزام ما باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا  ویتم قیاس القیمة العادلة ألصل أ
یأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المتعامل  و ن من منطلق مصالحھم االقتصادیة المثلى. وق یعملوأن المتعاملین في الس

م باالستخدام  وره سیقوالذي بدو ق ومن خالل بیعھ لمتعامل آخر في الس ولألصل أاألعلى ولید منفعة اقتصادیة باالستخدام األمثل و ق على تو في الس
 األعلى لألصل. واألمثل 

 

استخدام المدخالت   منافر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة تعمل على تحقیق االستفادة وتتوف و عة أسالیب تقییم تتالءم مع الظروتستخدم المجم
 . مالحظتھاتقلیص استخدام المدخالت التي ال یمكن وذات العالقة  حظتھامالالتي یمكن العالقة  ذات

 

مدخالت  للى  والمفصح عنھا ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، استناداً إلى أدنى مست  و ات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة أو یتم تصنیف جمیع األد
 ھریة لقیاس القیمة العادلة ككل كما یلي: والج
 بات المماثلة. و المطل ودات أ وجواق النشطة للمو: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األس۱ى والمست •
االلتزام بشكل مباشر (مثال: األسعار)   ولألصل أ  مالحظتھاالتي یمكن    ۱ى  و : المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المست۲ى  والمست •

 غیر مباشر (مثال: مستمدة من األسعار). وأ
 ) مالحظتھا(مدخالت ال یمكن  مالحظتھاق یمكن وبات التي ال تستند إلى بیانات سوالمطلودات وجو: مدخالت للم۳ى وتالمس •
 

یات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، فإن قیاس  والتزام تندرج تحت مست  وفي حال كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أ
ى للمدخالت یعد ھاماً لعملیة القیاس بالكامل.  و أدنى مست إنى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث  والعادلة یُصنف بالكامل في نفس المستالقیمة 

یالت  وناك تحیات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي یحدث فیھا التغیر. لم تكن ھویالت بین مستوعة بإثبات التحوم المجموتق
 یات خالل الفترة. وبین المست

 

عة  وبات المالیة للمجموالمطلودات  وجوفإن القیمة الدفتریة للم  ، سعر الفائدة (حیثما ینطبق) و المدة  غیاب  في تعتقد اإلدارة أنھ  ،كما في تاریخ التقریر
 یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. وتقارب قیمتھا العادلة 

 

 المقارنة  معلومات تعدیل .۱۹
 

من أجل عكس المحاسبة والتصنیف المناسبین  ائم المالیة للسنة السابقة  واألرصدة المدرجة في القوعة بتعدیل بعض المبالغ  وقامت المجمالسنة،    خالل
 تفاصیل كل من ھذه التعدیالت أدناه: . تم تلخیص  للمعامالت التي تتعلق بھا ھذه األرصدة ولضمان االمتثال للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 

 ۱تعدیل 
 

السابقةوفي السن  "الذمم التجاریة الدائنة    ،ات  النفقات المالیة المستحقة ضمن  الدائنة األخرى" وتم إدراج  الذمم    وھو   ،الذمم  ما ال یتفق مع طبیعة 
الخدمات التي تم   والذمم الدائنة األخرى بشكل عام التزامات للدفع مقابل السلع أوالذمم الدائنة األخرى. تعتبر الذمم التجاریة الدائنة والتجاریة الدائنة 

أ الم  ورة بھا أوتم إصدار فاتوفیرھا  وت  و استالمھا  الفو االتفاق علیھا رسمیًا مع  الدفع ھي ذات طبیعة  ورد.  المستحقة  معاییر    تمویلیة وتتطلب ائد 
  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةفترة    خاللالذمم الدائنة األخرى.  ویل بشكل منفصل عن الذمم التجاریة الدائنة  والمحاسبة أن یتم عرض التم

ل"  والجزء المتدا  -  وتسھیالت ض  وذمم دائنة أخرى" إلى "قروة  عة بإعادة تصنیف ھذه األرصدة من "ذمم تجاریة دائنو، قامت إدارة المجم۲۰۲۲
مات المقارنة  ویلة األجل مع محاسبة التكلفة المطفأة. تم تعدیل معلوض طوالمحاسبة عن القر تتماشىأیًضا لومن أجل أن تعكس طبیعة ھذه األرصدة 

 التصنیف المناسب.  لتعكس
 

 ۲تعدیل 
 

باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء. في السنوات السابقة، تم تسجیل    ةالمتعلق   ة غیر مكتسب  تمویلیة ایراداتخالل السنة ، تم إعادة تقییم عرض  
نصر تمویلي ھام، تم  بالمبلغ اإلجمالي لھذا المقابل. نظًرا الحتواء ھذه المعامالت على ع  التي لم یتم إصدار فواتیر بھاالذمم المدینة من العمالء  

تمویل غیر مكتسب" في المطلوبات    عنصر الذي تم تسجیلھ على أنھ "   الھام  التمویلي  بالعنصر  الخاصتعدیل  التسجیل اإلیرادات بالمبلغ اإلجمالي ناقًصا  
توافق مع  ال  عدم  إلى والمطلوبات غیر المتداولة و  التي لم یتم إصدار فواتیر بھاالذمم المدینة    قیمة  في تقدیر  الزیادة غیر المتداولة. وقد أدى ذلك إلى  

 "). ۱٥اإلیرادات من العقود مع العمالء ("المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  - ۱٥متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
 

  تعدیل   تمالتمویل غیر المكتسب" وبالتالي   عنصررة أعاله "ل، أعادت اإلدارة تقییم المعالجة المذكو۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة خالل فترة 
" ذات الصلة لتصحیح  مفوترة األرقام المقارنة من خالل تعدیل "عنصر التمویل غیر المكتسب" من المطلوبات غیر المتداولة مقابل "اإلیرادات غیر ال

   العرض.
 

 . ینالتصنیف المناسب و ةی المحاسب المعالجةمات المقارنة لتعكس وتم تعدیل معل
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

 
۲٤ 

 (تتمة) تعدیل  .۱۹
 

 ۳تعدیل 
 

سجلت    ، في القوائم المالیة.  في السنوات السابقة  یليوالذي یتم تصنیفھ على أنھ إیجار تمو  ، ظفین"و حدات سكنیة للموعة "برنامج تملیك  وتدیر المجم
الفوائد    إیراداتالتي تضمنت الفوائد غیر المكتسبة وتم إثبات التزام عن " و عات اإلیجار بالقیمة اإلجمالیة  ومدفن من  واإلدارة الذمم المدینة التي تتك

ضمن "الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى". وفقًا    المتداولالمركز المالي ضمن المطلوبات غیر المتداولة والجزء    قائمةغیر المكتسبة" في  
عقود اإلیجار، یجب على المؤجر االعتراف بالموجودات بموجب عقد إیجار تمویلي بمبلغ یساوي صافي    -  ۱٦ي للتقاریر المالیة رقم  للمعیار الدول

 االستثمار في عقد اإلیجار، والذي ال یشمل "دخل التمویل غیر المكتسب". 
 

الفوائد غیر المكتسبة" وبالتالي   إیرادات قامت اإلدارة بتصحیح المعالجة المذكورة أعاله لـ "  ، ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةخالل فترة  
   الفوائد غیر المكتسبة" من المطلوبات غیر المتداولة مقابل ذمم اإلیجار المدینة.  إیراداتقامت بتعدیل رصید " 

 
 . ینالتصنیف المناسب و ةی المحاسب المعالجةمات المقارنة لتعكس وتم تعدیل معل

 

 ٤تعدیل 
 

  .قطع أراضيو   تجاریةوحدات سكنیة  ویرھا للبیع كو تط  الجاري   توالمشروعا  المكتملة  العقاریة   المشروعات   في  عة ویر للمجمو مثل العقارات قید التطتت
السیاق العادي لعملیات المجموعة وفي دورة التشغیل  ا  فيسیتم استخدامھا    التيالعقارات وقطع األراضي  اإلدارة بتحدید    قامت لبیع المستقبلي في 

أنھا مكتملة ولیست    على  تحدیدھا   تم غیر المتداولة، والتي    الموجوداتضمن    التطویر  قیدالعادیة. في السنوات السابقة، صنفت اإلدارة بعض العقارات  
 متداولة.  موجودات

 

غیر المتداولة.    الموجوداتلتطویر ضمن  ا  قیدأعادت اإلدارة النظر في تصنیف العقارات    ، ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةخالل فترة  
  موجودات ى  نتیجة لذلك، تم إعادة تصنیف بعض العقارات وقطع األراضي المكتملة والمتاحة للبیع الفوري في حالتھا الحالیة دون أنشطة تطویر ھامة إل

 نیف المناسب. التص تم تعدیل معلومات المقارنة لتعكسمتداولة لتتماشى مع متطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 
 

 ل أدناه: وائم المالیة المتأثرة للفترات السابقة في الجدود القو رة أعاله على كل بند من بنوینعكس التأثیر الناتج للتعدیالت المذك
 

 : جزةو الم  حدةوالم  المالي المركز  قائمة  على التأثیر
 

 
كما تم عرضھ  

 ً  معدلة  ٤تعدیل  ۳تعدیل  ۲تعدیل  ۱تعدیل  سابقا
       

       ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
       دات و ج والم 
       لة ودات غیر متدا و جو م

 ۱۲۲٬۹٦۷ - - ) ٥۹٬۳۷۷( - ۱۸۲٬۳٤٤ ترة و اإلیرادات غیر المف
 ٥۷۸٬٤٥۱ ) ٥٤۰٬۲٥۱( - - - ۱٬۱۱۸٬۷۰۲ یر وعقارات قید التط

 ۷٥٬٦۸۱ - ) ۲٦٬۲۱۹( - - ۱۰۱٬۹۰۰ حدات سكنیة و برنامج تملیك   -ظفین وذمم مدینة للم
 ۱۳٬٥۷۹٬۰۰۷ ) ٥٤۰٬۲٥۱( ) ۲٦٬۲۱۹( ) ٥۹٬۳۷۷( - ۱٤٬۲۰٤٬۸٥٤ لة ودات غیر المتدا وج و ع المومجم

       

       لة ودات متدا و جو م
 -ظفین ول من الذمم المدینة للموالجزء المتدا

 ٤٬۱۱٦ - ) ۳٬۱٦٤( - - ۷٬۲۸۰ حدات سكنیة و برنامج تملیك 
 ۸۳۸٬۲۷٥ ٥٤۰٬۲٥۱ - - - ۲۹۸٬۰۲٤ یر وعقارات قید التط

 ۱٬۹۰۳٬٦۰۷ ٥٤۰٬۲٥۱ ) ۳٬۱٦٤( - - ۱٬۳٦٦٬٥۲۰ لة ودات المتدا وج و ع المومجم
 ۱٥٬٤۸۲٬٦۱٤ - ) ۲۹٬۳۸۳( ) ٥۹٬۳۷۷( - ۱٥٬٥۷۱٬۳۷٤ دات وج و ع المومجم

       

       بات والمطل 
       لة و بات غیر متداومطل

المكتسب على الذمم المدینة   یل غیرو عنصر التم
 - - - ) ٥۹٬۳۷۷( - ٥۹٬۳۷۷ یلة األجل وط

برنامج تملیك    - المكتسبة ائد غیرودخل الف
 - - ) ۲٦٬۲۱۹( - - ۲٦٬۲۱۹ حدات سكنیة و

 ۲٬٤٥۸٬٤٦۰ - ) ۲٦٬۲۱۹( ) ٥۹٬۳۷۷( - ۲٬٥٤٤٬۰٥٦ لة و بات غیر المتدا وع المطل ومجم
       

       لة و بات متداومطل
 ۱٬۲٦۰٬۳۸۲ - ) ۳٬۱٦٤( - ) ٤٦٦٬۳٥۹( ۱٬۷۲۹٬۹۰٥ ذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تجاریة 

 ۳٬٥۷۹٬۷۹۷ - - - ٤٦٦٬۳٥۹ ۳٬۱۱۳٬٤۳۸ ل والجزء المتدا - تسھیالتوض وقر
 ٥٬۱٤٤٬۸۸۳ - ) ۳٬۱٦٤( - - ٥٬۱٤۸٬۰٤۷ لة و بات المتدا وع المطل ومجم
 ۷٬٦۰۳٬۳٤۳ - ) ۲۹٬۳۸۳( ) ٥۹٬۳۷۷( - ۷٬٦۹۲٬۱۰۳ بات وع المطل ومجم
 ۱٥٬٤۸۲٬٦۱٤ - ) ۲۹٬۳۸۳( ) ٥۹٬۳۷۷( - ۱٥٬٥۷۱٬۳۷٤ بات والمطل وق الملكیة  وع حق ومجم



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  التسعةولفترتي الثالثة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

  
۲٥ 

 (تتمة) تعدیل  .۱۹
 

 (تتمة): جزةو الم  حدةوالم  المالي المركز  قائمة  على التأثیر
 

 
كما تم عرضھ  

 ً ۱تعدیل  سابقا ۲تعدیل   ۳تعدیل   ٤تعدیل    معدلة  
       

       ۲۰۲۱ ینایر ۱كما في 
       دات و ج والم 
       لة ودات غیر متدا و جو م

 ۲۰٦٬۹٤۲ - - ) ۹۳٬۹۰٦( - ۳۰۰٬۸٤۸ ترة وإیرادات غیر مف
 ۸٦٤٬۲٦۳ )٤٥۱٬۲۳۱( - - - ۱٬۳۱٥٬٤۹٤ یر وعقارات قید التط

  -ظفین وذمم مدینة للم
حدات  و برنامج تملیك 

 ۸٥٬۸۷۱ - ) ۳۱٬۹۷۷( - - ۱۱۷٬۸٤۸ سكنیة 
الموجودات غیر مجموع 
 ۱٤٬۲۱۰٬۹٦۲ ) ٤٥۱٬۲۳۱( ) ۳۱٬۹۷۷( ) ۹۳٬۹۰٦( - ۱٤٬۷۸۸٬۰۷٦ المتداولة 

       
       لة ودات متدا و جو م

ل من الذمم  والجزء المتدا
برنامج   -ظفین والمدینة للم

 ٤٬۲۱٤ - )۳٬٥۷۱( - - ۷٬۷۸٥ حدات سكنیة وتملیك 
 ٥۹٦٬۳۸٤ ٤٥۱٬۲۳۱ - - - ۱٤٥٬۱٥۳ یر وعقارات قید التط

مجموع الموجودات  
 ۱٬۹۷٦٬۲٤٦ ٤٥۱٬۲۳۱ ) ۳٬٥۷۱( - - ۱٬٥۲۸٬٥۸٦ المتداولة 

 ۱٦٬۱۸۷٬۲۰۸ - ) ۳٥٬٥٤۸( ) ۹۳٬۹۰٦( - ۱٦٬۳۱٦٬٦٦۲ دات وج و ع المومجم
       

       بات والمطل 
       لة و بات غیر متداومطل

 یل غیرو عنصر التم
المكتسب على الذمم المدینة  

 - - - ) ۹۳٬۹۰٦( - ۹۳٬۹۰٦ یلة األجل وط
 المكتسبة ائد غیرودخل الف

حدات  وتملیك  برنامج -
 - - ) ۳۱٬۹۷۷( - - ۳۱٬۹۷۷ سكنیة 
بات غیر  وع المطل ومجم

 ٥٬٥۸۸٬٤۱۷ - ) ۳۱٬۹۷۷( ) ۹۳٬۹۰٦( - ٥٬۷۱٤٬۳۰۰ لة و المتدا 
       

       لة و بات متداومطل
ذمم  وذمم دائنة تجاریة 

 ۱٬۱٦۸٬۳۹۰ - )۳٬٥۷۱( - )۳۳۸٬٤٥۹( ۱٬٥۱۰٬٤۲۰ دائنة أخرى 
الجزء   - تسھیالتقروض و
 ۲٬٦۰۰٬۷۰۹ - - - ۳۳۸٬٤٥۹ ۲٬۲٦۲٬۲٥۰ المتداول 

بات  وع المطل ومجم
 ٤٬۷٥٥٬٥۱۸ - )۳٬٥۷۱( - - ٤٬۷٥۹٬۰۸۹ لة و المتدا 

 ۱۰٬۳٤۳٬۹۳٥ - ) ۳٥٬٥٤۸( ) ۹۳٬۹۰٦( - ۱۰٬٤۷۳٬۳۸۹ مجموع المطلوبات 
مجموع حقوق الملكیة  

 ۱٦٬۱۸۷٬۲۰۸ - ) ۳٥٬٥٤۸( ) ۹۳٬۹۰٦( - ۱٦٬۳۱٦٬٦٦۲ والمطلوبات 



  شركة إعمار المدينة االقتصادية
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  التسعةولفترتي الثالثة 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

   
٢٦  

  (تتمة) تعديل  .١٩
    

 جزة: وحدة الم و الم  التأثير على قائمة التدفقات النقدية
  

  ً  معدلة  ٣تعديل   ٢تعديل  كما تم عرضه سابقا
      ٢٠٢١   سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في    ةسعالتفترة  

      التشغيلية األنشطة 
       

 ٢٥١٬٨٨٦ -   )٣١٬٥٦٢( ٢٨٣٬٤٤٨ إيرادات غير مفوترة
 ٩٬٣٩٨ ) ٣٢٥( - ٩٬٧٢٣  برنامج تمليك وحدات سكنية   -ذمم مدينة للموظفين 

 ٤٠٬٩٥٧ ٣٢٥ - ٤٠٬٦٣٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
      

 ٢٠٩٬٠١١ - ) ٣١٬٥٦٢(  ٢٤٠٬٥٧٣ العمليات  منالناتج صافي النقد  
      

      يلية واألنشطة التم 
 - - ٣١٬٥٦٢  ) ٣١٬٥٦٢( الحركة في دخل الفوائد غير المكتسبة 

 ) ٤٣٬٢٠٩( - ٣١٬٥٦٢  ) ٧٤٬٧٧١( التمويل  )المستخدم في(صافي النقد 
 
  

 افقة على اإلصدار والم وتاريخ االعتماد  .٢٠
  

ربيع    ١٣الموافق  (  ٢٠٢٢نوفمبر  ٧  افقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة في و المو  الموجزة   الموحدة لية  وائم المالية األوافقة على القوتمت الم
  هـ). ١٤٤٤اآلخر 

 




