
االقتصادية  المدينة  إعمار شركة
(سعودية مساهمة شركة)

المراجعة  غير الموجزة   الموحدة األولية المالية القوائم 

2022 يونيو 30 في المنتهيتين  أشهر والستة الثالثة تيلفتر 
 الموجزة  الموحدة  األولية المالية  القوائم  فحص وتقرير



 شركة إعمار المدينة األقتصادية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة 

  2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

 

 صفحة  الفهرس 
  

 2 الموحدة الموجزة  األولية المالية القوائم  فحص تقرير

 3 الموجزة  الموحدة اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

 4 الموجزة  الموحدة المالي المركز قائمة

 5 الموجزة  الموحدة الملكية حقوق في التغيرات قائمة

 6 الموجزة  الموحدة النقدية  التدفقات قائمة

 24-7 الموجزة  الموحدة األوليةحول القوائم المالية   إيضاحات

 



 

 

 
  الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم فحص  تقرير

 
 المحترمين   قتصاديةاإل المدينة إعمار شركة مساهمي  السادة إلى
 ( سعودية مساهمة شركة)
 

 مقدمة 
  التابعة   وشركاتها"(  الشركة)"   اإلقتصادية   المدينة   إعمار   لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة   المالي  المركز   قائمة  بفحص  قمنا  لقد
  الموحدة   اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمةو  ،2022  يونيو  30  في  كما"(  المجموعة"   مجتمعين  إليهم  يُشار)

 حقوق  في  للتغيرات  الموجزة  الموحدة والقوائم  ،التاريخ  ذلك  في  تينالمنتهي أشهر  والستة  الثالثة  تيلفتر  الصلة  ذات  الموجزة
  عن   مسؤولة  اإلدارة  إن   .األخرى   التفسيرية  واإليضاحات  ، التاريخ  ذلك  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  النقدية  والتدفقات  الملكية
 ،" األولية  المالية  التقارير"  (  34)  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا    الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  وعرض  إعداد
 الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  حول  استنتاج  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد
 . به قمنا الذي الفحص إلى ا  استناد

 
 الفحص  نطاق
  المستقل   المراجع   قبل  من  األولية  المالية  المعلومات  فحص"   ،(2410)  الدولي  الفحص  ارتباطات  لمعيار  وفقا    بفحصنا  قمنا  لقد

 أساسي   بشكل  استفسارات،  توجيه  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  ،" للمنشأة
 إجراءات وتعد    .أخرى  فحص  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وتطبيق  ،والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  لألشخاص
 المملكة  في  المعتمدة  ،الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقا    بها  القيام  يتم  التي  المراجعة  من  كبير  بشكل  نطاقها  في  أقل  الفحص
  يمكن  التي  الهامة  األمور  بجميع  علم  علىبأننا سنكون    تأكيد  على  الحصول  من  نانتمك  ال  فإنها  وعليه  السعودية،  العربية
 .مراجعة رأي نبدي ال فإننا وبالتالي  المراجعة، عملية خالل معرفتها

 
 االستنتاج
  لم   المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  بأن  نعتقد  يجعلنا  شيء  انتباهنا  يلفت  لم  به،  قمنا  الذي  الفحص  إلى  استناد ا

 . السعودية العربية المملكة في المعتمد ،(34)  رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الجوهرية، النواحي جميع من  إعدادها، يتم
 

 إنتباه  لفت
والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت   ،الموجزةالموحدة    األوليةالمالية    قوائمحول ال  1لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  ن  أن   ودن

مليون لاير سعودي خالل   101.45بلغت    سالبةمليون لاير سعودي ولديها تدفقات نقدية تشغيلية    407.85خسارة قدرها  
تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها   ،. باإلضافة إلى ذلك2022يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في  

ب و  لايرمليون    3,635.52مبلغ  المتداولة  متراكمة    كذلك سعودي  المجموعة خسائر    لايرمليون    3,873.45  بلغتلدى 
ها من الوفاء  نتمك  كافية   خطط اإلدارة لتوليد تدفقات نقديةتنفيذ    نجاح. تعتمد المجموعة على  2022يونيو    30سعودي كما في  

و استحقاقها  عند  ت  فيستمرار  االبالتزاماتها  دون  اعملياتها  هذه  تشير  كبير.  األخرى   ،لظروفقليص  األمور  جانب  إلى 
حول قدرة المجموعة على    جوهريةقد تثير شكوك ا    جوهريإلى وجود حالة عدم تأكد    ،1  رقم  المنصوص عليها في اإليضاح

 .األمر اعلى أساس مبدأ االستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذأعمالها  فياالستمرار 
 
 
 

 كوبرز  وترهاوس برايس
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 447 رقم ترخيص -محاسب قانوني 

 
 هـ 1444محرم   27
 م 2022 أغسطس 25
 











 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

7 

 معلومات عامة  -1
 

االقتصادية )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب  إعمار المدينة  شركة  
رقم   الوزاري  بتاريخ  2533القرار  الموافق  1427رمضان    3،  رقم  2006سبتمبر    21هـ  األولي  التجاري  سجلها  على  الشركة  حصلت   .

 .2006سبتمبر  26افق هـ المو1427رمضان  8بتاريخ  4030164269
 

 .2014ديسمبر    28هـ، الموافق  1436ربيع األول    6بتاريخ    4602005884تم نقل مكتب الشركة المسجل إلى رابغ مع تعديل السجل التجاري رقم  
 

إليهم مجت التابعة )يشار  المالية للشركة وشركاتها  القوائم  األولية الموحدة الموجزة على  المالية  القوائم  "المجموعة"(.  تشتمل هذه  تعمل  معين باسم 
التسويق  المجموعة في تطوير العقارات في المناطق االقتصادية أو المناطق األخرى وأنشطة التطوير األخرى بما في ذلك البنية التحتية والترويج و 

يابة عن أطراف أخرى. يتمثل النشاط  وبيع األراضي داخل مناطق التطوير ونقل / تأجير األراضي وتطوير المباني / الوحدات السكنية والبناء ن 
 في تطوير مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. للمجموعة الرئيسي  

 

 تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة نتائج وموجودات ومطلوبات الفروع المسجلة التالية للمجموعة: 
 

 رقم السجل التجاري  الفرع
  

 4030164269 جدة 
 1010937549 الرياض 
 4602006934 رابغ 

 

. تم تأسيس الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية. لدى هذه الشركات  2022يونيو  30لدى الشركة الشركات التابعة التالية كما في 
حقوق التصويت التي تملكها    نسب ة حصص الملكية  التابعة رأس مال يتكون فقط من األسهم العادية التي تملكها المجموعة مباشرة ، وتساوي نسب

 المجموعة. 
 

   نسبة الملكية الفعلية في     

 اسم الشركات التابعة 
 

 رقم السجل التجاري
يونيو  30 

2022 
ديسمبر   31 

2021 
 

 األنشطة الرئيسية 

 شركة استثمارات المدينة االقتصادية  
 المحدودة )"إي سي أي سي"(  

 
4602006934 

 
100 ٪ 

 
100 ٪ 

تسويق وبيع العقارات بما في ذلك أنشطة  
 الوساطة وتشغيل المعاهد التعليمية والفنية. 

         
 شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة  

 )"أي زد دي سي إل"(   
 

4602211995 
 

100 ٪ 
 

100 ٪ 
خدمات االستثمار والتطوير في قطاع   

 العقارات. 
         

 شركة إدارة وتشغيل عقارات المدينة  
 االقتصادية المحدودة )"أر إي أو إم"(   

 
4602004968 

 
100 ٪ 

 
100 ٪ 

 
 تسويق وبيع العقارات وخدمات الضيافة.

         
 المدينة  الشركة الرائدة إلدارة عقارات 

 االقتصادية المحدودة )"أر إي إم"(  
 

4602004970 
 

100 ٪ 
 

100 ٪ 
 

 العقارات وخدمات التأجير. تطوير 
         

 االقتصادية   ينةشركة تطوير عقارات المد 
 المحدودة )"أر إي دي"(  

 
1010937549 

 
100 ٪ 

 
100  ٪ 

بيع العقارات وتقديم خدمات الضيافة   
 والتعليم والترفيه. 

         
 المحدودة  ارفعشركة إعمار الم

 )"إي كي سي"(   
 

4602006620 
 

100  ٪ 
 

100 ٪ 
 

 تشغيل المعاهد التعليمية والفنية. 
 

 االستمرارية 
 

ديسمبر   31)السنة المنتهية في  مليون لاير سعودي 407.85تكبدت المجموعة خسارة قدرها  2022يونيو   30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
الستة أشهر المنتهية في    778.56:  2021 كان لديها في ذلك    كما  مليون لاير سعودي(  358.74:  2021يونيو    30مليون لاير سعودي وفترة 
 137.63:  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    موجبة )تدفقات نقدية تشغيلية  مليون لاير سعودي    101.45تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت  التاريخ  

تجاوزت المطلوبات المتداولة    ، باإلضافة إلى ذلك   .ن لاير سعودي(مليو  14.20:  2021يونيو    30مليون لاير سعودي وفترة الستة أشهر المنتهية في  
مليون لاير سعودي كما    3,873.45مليون لاير  سعودي ولدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت    3,635.52للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  

( ، المصنف  19-  كوفيد)  مستجداستمر تأثير تفشي فيروس كورونا ال.  مليون لاير سعودي(  3,465.60:  2021ديسمبر    31)  2022يونيو    30في  
، في التأثير على المجموعة خالل الفترة الحالية. قامت المجموعة بتخفيض األنشطة التنموية بشكل ملحوظ تبع ا   2020على أنه جائحة ، في مارس 

لتمويل أنشطة التطوير في مدينة    نالديطريق    عنتمويل  ال تم استخدام  ة.  الستمرار انخفاض النشاط االقتصادي في مدينة الملك عبد هللا االقتصادي
ا    إنالملك عبدهللا االقتصادية ومتطلبات رأس المال العامل للمجموعة.   التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للمجموعة، على مدى االثني عشر شهر 

خطط اإلدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية    تنفيذ  نجاحتعتمد المجموعة على    ، ونتيجة لذلك   القادمة، غير كافية للوفاء بسداد الديون وااللتزامات األخرى
عملياتها دون تقليص  واستمرارللوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها    للمجموعة  كبيرة  أهمية  لهما  يكون  يوالتوبيع العقارات    الديون  جدولةإعادة    خالل  من

  أساس  على  أعمالها  فيكبير. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا  جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار  
 . االستمرارية مبدأ
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 )تتمة(معلومات عامة  1
 

 )تتمة(االستمرارية 
 

 مخصومة: التعاقدية غير الدفعات  الالجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء  على   وضحي
 

 2022يونيو  30في 
خالل سنة  

 ات وسن  5أكثر من  ات وسن 5 - 2 ات وسن 2 - 1 احدة و
ع التدفقات  ومجم

 النقدية التعاقدية 

      
 6,474,875 882,291 1,159,169 460,313 3,973,102 تسهيالت وض وقر

 1,251,924 - - - 1,251,924 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 211,942 - - - 211,942 قصيرة األجل  ضوقر
 124,228 - - - 124,228 بات أخرى ومطل
 92,401 - 30,794 9,552 52,055 بات إيجارية ومطل

 8,155,370 882,291 1,189,963 469,865 5,613,251 ع والمجم 
 

عة  وعة خطة لتمكين المجموضعت إدارة المجمو  ، جزة وحدة المولية الموائم المالية األوعند تقييم مدى مالءمة تطبيق مبدأ االستمرارية في إعداد هذه الق
عة  والمجمبلة  وسيال. تشتمل الخطة على  اإلستمرارية  مبدأ   أساس  علين تقليص كبير،  وعملياتها د  استمراروفاء بالتزاماتها عند استحقاقها  ومن ال

ا من اعتماد هذه الق  12لة على مدى فترة  وقعة مع األخذ في االعتبار النتائج المحتملة المعقوالتدفقات النقدية المتو حدة  ولية المو ائم المالية األوشهر 
 جزة. تتضمن هذه الخطة بشكل أساسي ما يلي: والم

 

ن لاير  وملي  1.052ليد إجمالي نقد بمبلغ  وقع توتتو ل التشغيلية  و الممتلكات بما في ذلك بعض األصوعة بيع بعض قطع األراضي  وي المجموتن ●
ا من تاريخ قائمة المركز المالي األوسع  جزة. وحدة المولية المو دي خالل اثني عشر شهر 

 

بما في    ، ديون لاير سعوملي  2.619لتأجيل سداد التزام القرض البالغ    ولةجداتفاقية إعادة    إلتمامزارة المالية  وعة مناقشات مع  وتجري المجم ●
قيع على تعديل اتفاقية  وبشرط الت ، زارة المالية وافقة وعة موتلقت المجم ، لة. في السابق وبات المتداوائد المستحقة المصنفة ضمن المطلوذلك الف
تأجيل إجمالي االلتزام مع  وقائم  القرض  الائد المستحقة إلى أصل مبلغ  ويل الفوتحزارة المالية على  وافقت  وحيث    ،زارة المالية األصليةوقرض  

ا اإليضاح 2024 ونيوالبدء في السداد من ي  . 11. انظر أيض 
 

االفصاح عنه  تم    والذي  ، دي ون لاير سعوملي  6,214ك تعهدات مالية فيما يتعلق بقرض بمبلغ  والبنوعة تجاه المقرضين  وتحمل التزامات المجم ●
في    .11باإليضاح رقم   المنتهية  أشهر  الستة  فترة  المجم  ، 2022  ونيوي  30خالل  تلتزم  بتسهيالت  ولم  المتعلق  المالي  التعهد  بمتطلبات  عة 

لة. انظر  والمتدابات  وقامت اإلدارة بتصنيف االلتزام القائم ضمن المطل  ، بالتالي ودي.  ون لاير سعوملي  978االقتراض عن التزام قائم بقيمة  
ا    2022  ونيوي  29  بتاريخالمقرض    أفاد  وقد  المالي  التعهد  هذا  عنل على تنازل  و. تقدمت اإلدارة بطلب للمقرض للحص11  رقم  إيضاحأيض 

عات من  وتتضمن مدف  جدولةعة اتفاقية إعادة  وقعت المجمو،  2022  ونيوي  30الستة أشهر المنتهية في    خالل  أيضا  الطلب قيد المعالجة.    نأ
 التنازل.   هذا  منحها يتم أنقع واثقة من أنه من المتو عة وفإن إدارة المجم  ، على هذا األساسو. 2023 ونيوي

 

على    ، ن تقليص كبيرود  ، اصلة عملياتهاوفي م  االستمرارو فاء بالتزاماتها عند استحقاقها  وعة من الوعة خطة لتمكين المجموضعت إدارة المجمو
لة على مدى  وقعة مع األخذ في االعتبار النتائج المحتملة المعقوالتدفقات النقدية المتوعة  ولة المجموأساس مبدأ االستمرارية. تشتمل الخطة على سي

ا من الم 12فترة   .  جزةوحدة المولما  ليةواألالمالية   ائموق افقة على هذه الو شهر 
 

ف  والظرب  مةوالمدعلغ  ا المبو  المدة  هذه  خاللل  وتعتقد اإلدارة أنها قد أخذت في االعتبار جميع التدفقات النقدية المحتملة بشكل معق  ، اتقعوعند إعداد الت
 الحقائق المتاحة في تاريخ إصدارها. و
 

ا من تاريخ التقرير إلى مركز صافي تدفق نقدي  وللمجم  المتوقعة  ةالنقدي اتالتدفق  تشير  ، رة أعالهواستناد ا إلى الخطة المذك عة لفترة االثني عشر شهر 
ف تتحقق خطة التدفقات  و س هاصل اعتقادها بأن وأن اإلدارة ت  ، رة أعالهوإتمام الخطة المذكو تنفيذ  نجاحهري تتعلق بوحالة عدم تأكد ج هناكإيجابي. 

جزة على أساس مبدأ االستمرارية حيث ستخفف الخطة  وحدة المولية المو ائم المالية األوالمناسب إعداد القال يزال من  وقع  ومت  و قعة كما هوالنقدية المت
ا القادمة. والمذك  رة أعاله من أي عجز قد ينشأ خالل االثني عشر شهر 

 

 أسس اإلعداد  -2
 

 بيان االلتزام  2-1
 

لي رقم  و لية" )"معيار المحاسبة الدو، "التقارير المالية األ34لي رقم  و لمعيار المحاسبة الدفق ا  وجزة  وحدة المو لية الموائم المالية األو تم إعداد هذه الق
المحاسبين )يشار إليها  ودية للمراجعين  واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعوالمعايير  و دية،  و"( المعتمدة في المملكة العربية السع 34

 دية"(. وللتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعلية ومجتمعة "بالمعايير الد
 

ية.  و حدة السنوائم المالية الموعة كاملة من القوبة لمجمواإلفصاحات المطلو مات  وجزة كافة المعلوحدة المولية المو ائم المالية األو ال تتضمن هذه الق
األداء  وهرية في المركز المالي  و ت التي تعتبر هامة لفهم التغيرات الجالمعامال ومع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث  و

ليست    2022  ونيوي  30حدة مراجعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  وائم مالية موعة منذ تاريخ آخر قوالمالي للمجم
لية  وائم المالية األوبناء  على ذلك، يجب قراءة القو.  2022ديسمبر    31المنتهية في    قعها للسنة الماليةورة مؤشرا  على النتائج التي يمكن توبالضر

 .2021ديسمبر  31عة للسنة المنتهية في وحدة المراجعة األخيرة للمجمو ائم المالية الموجزة مع القوحدة الموالم
 

 ظيفتها. و أن تعرض مصاريفها حسب وللدخل الشامل   واحدةعة أن تعرض قائمة ولقد اختارت المجم
 

 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( أسس اإلعداد  -2
 

 )تتمة(بيان االلتزام  2-1
 

إضافات  ول التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة. يتم اإلفصاح عن عمليات اقتناء  وعة بالتقارير حوم المجموتق
التط قيد  التشغيلية  والعقارات  نقدية من األنشطة  اقتناء  و ير كتدفقات  نقدية من  ويتم اإلفصاح عن عمليات  العقارات االستثمارية كتدفقات  إضافات 
 عة.ورية ألن هذا يعكس بشكل مناسب األنشطة التجارية للمجماألنشطة االستثما

 

 أساس القياس  2-2
 

التي تم  ود التالية وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء البنو جزة وحدة المو لية الموائم المالية األوتم إعداد هذه الق
 التالي:  و قياسها على النح

 

 أسس القياس  دوبن

  
 عات اإليجاروالقيمة الحالية للحد األدنى لمدف إيجارية  مطلوبات 

حدة االئتمان  والقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام طريقة   الموظفين  منافع التزامات
 قعة والمت

 

 عملة العرض وظيفية  والعملة ال  2-3
 

تم تقريب جميع المبالغ  و.  عةو عملة العرض للمجموظيفية  ودي، الذي يمثل العملة الوجزة باللاير السعوالمحدة  ولية المو ائم المالية األوالق  عرض  يتم
 . إلى أقرب ألف، ما لم ينص على خالف ذلك

 

 عة بتطبيقها والمعدلة التي قامت المجموالمعايير الجديدة   2-4
 

ا من وجد عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير ولم يتم إصدار أية معايير جديدة، إال أنه ي ليس  و ، 2022يناير  1التي يبدأ سريانها اعتبار 
 عة. وجزة للمجموحدة المولية الموائم المالية األوهري على القولها تأثير ج

 

لم يتم تطبيقها  و  2022  و نيوي  30لية المنتهية في  و ير األالتفسيرات التي ال تعد إلزامية لفترة التقرولقد تم إصدار بعض المعايير المحاسبية الجديدة  
عة في فترات التقرير الحالية  وهري على المجمون لها أثر جوقع أن يكوال تتوعة. تقيم اإلدارة حاليا  هذه المعايير  وسابقا  بشكل مبكر من قبل المجم

 قعة. وعلى معامالتها المستقبلية المتوالمستقبلية  وأ
 

 أحكام محاسبية مؤثرة وتقديرات  2-5
 

التكاليف  و افتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات  وتقديرات  و م اإلدارة بأحكام  وجزة أن تقوحدة المو لية الموائم المالية األويتطلب إعداد الق
التقديرات  وعدم التأكد من هذه االفتراضات    حاالت  تؤديمع ذلك، فقد  وبات المحتملة بتاريخ التقرير. واإلفصاح عن المطلوبات  والمطلودات  وجوالمو

 الذي سيتأثر في المستقبل. ب و المطل وأ دو جولمعلى القيمة الدفترية ل هريا  و ج إلى نتائج قد تتطلب تعديال  
 

تستخدم للحكم على القيم الدفترية  وف  و لة في ظل هذه الظروامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقوعواالفتراضات إلى الخبرة  وتستند هذه التقديرات  
اصل.  واالفتراضات األساسية بشكل متول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. يتم فحص التقديرات  وبات التي يصعب الحصو المطلودات  وجوللم

الفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات  وفي فترة التعديل    ولتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أيتم إثبات التعديالت على ا 
 المستقبلية. والمتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية 

 

للمجم  إن المحاسبية  السياسات  اإلدارة عند تطبيق  اتخذتها  التي  الهامة  بالمستقبل  وعة  واألحكام  المتعلقة  الرئيسية  الرئيسية  واالفتراضات  المصادر 
 . 2021ديسمبر  31ية للسنة المنتهية في وحدة السنوائم المالية الموضحة في القوهي نفسها تلك الم  ، عدم التأكد من التقديرات حاالتاألخرى ل

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

فترة  وعة  وية للمجمو حدة سنوائم مالية م و جزة هي نفسها المطبقة في آخر قوحدة المولية الموائم المالية األوإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه الق
 . ارنةلية المقو التقرير األ

 

 إيرادات  .4
 

أشهرالمنتهية في ة ثالثلفترة ال    لفترة الستة أشهرالمنتهية في   

  
2022يونيو  30 2021يونيو  30   2022يونيو  30   2021يونيو  30    

( مراجعة غير )  (غير مراجعة)  ( مراجعة غير  (غير مراجعة)  (

         
 106,527  92,144  53,012  38,287  إيرادات من عقود مع العمالء 

تأجيرإيرادات    40,009  35,057  72,774  65,133 

  78,296  88,069  164,918  660,171  
 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  إيرادات .4
 

 :العمالء مع العقود  من  االيرادات  فصل
 

ة أشهرالمنتهية في ثالثلفترة ال    لفترة الستة أشهرالمنتهية في   

  
2022يونيو  30 2021يونيو  30   2022يونيو  30   2021يونيو  30    

( مراجعة غير )  (غير مراجعة)  ( مراجعة غير  (غير مراجعة)  (

         
السكنية  األعمال   21,068  24,894  38,552  41,197 
الصناعية  التنمية   16,620  18,332  29,383  35,239 
والترفيه  الضيافة   26,614  34,944  56,684  68,694 
 26,530  40,299  9,899  13,994  أخرى

  78,296  88,069  164,918  171,660 

 

 خسارة السهم  .5
 

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

 يتم احتساب خسارة السهم كما يلي: 
 

 ونيوي 30فترة الستة أشهر المنتهية في  ونيوي 30المنتهية في فترة الثالثة أشهر  

 2022 2021  2022 2021 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
      

الخسارة للفترة العائدة إلى مالك الشركة )لاير  
( 247,428) ( " 000" دي وسع  (177,585 )   (407,792 )  (372,072 )  

      

,33,33311 سط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(والمت  850,000  33,33311,  850,000 
          

األساسية  -دي( وخسارة السهم )لاير سع
 (0.44)  (0.36)   (0.21)  (0.22)  المخفّضة و
 

 معدات و مصنع وممتلكات   .6
 

 

لفترة الستة أشهر المنتهية  
 2022 ونيوي 30

  31المنتهية في للسنة 
 2021ديسمبر 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

   :التكلفة
 7,121,320 7,111,277 بداية الفترة / السنة  كما في
 7,294 4,832 خالل الفترة / السنة  إضافات

 ( 1,777) - ( جموجودات غير ملموسة )مالحظة  محول إلى
 ( 15,560) - خالل الفترة / السنة  استبعادات

 7,111,277 7,116,109 في نهاية الفترة / السنة كما 
   

   :االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
 1,511,660 1,746,285 كما في بداية الفترة / السنة 
 234,625 107,222 المحمل خالل الفترة / السنة 

 1,746,285 1,853,507 في نهاية الفترة / السنة  كما

 5,364,992 5,262,602 السنة  / الدفترية في نهاية الفترةصافي القيمة 
 

 مشاريع أخرى في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. وتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي تكاليف البناء فيما يتعلق بالبنية التحتية  (أ
 

دي( تتعلق بشكل أساسي بالبنية  ون لاير سعوملي  135:  2021دي ) وسعن لاير  وملي  135كة بنظام التملك الحر  وتبلغ قيمة األراضي الممل (ب
 دات التشغيلية. وجوالموالتحتية 

 

 دي. ون لاير سعوملي 1.7سة بمبلغ و دات غير ملموجودات إلى موج و، تم إعادة تصنيف أحد الم2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (ج
 

:  2021ديسمبر    31عة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ ال شيء )السنة المنتهية في  و، أثبتت المجم2022  و نيوي 30خالل الفترة المنتهية في   (د
 : ال شيء(. 2021 ونيوي  30فترة الستة أشهر المنتهية في ودي ون لاير سعوملي 15.6

 

اردة  ولد تدفقات نقدية  ودات التي توجوعة من المومجم  دنى األساسية مع ا في أ  دات وجولغرض اختبار االنخفاض في قيمة الممتلكات، يتم تجميع الم
. حددت  األخرى ليد النقد و حدات تو ودات األخرى أوجواردة من المون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية ال والتي تكومن االستخدام المستمر، 

ا تكلفة استبعاد الموحدة توعة المبالغ القابلة لالسترداد لكل  والمجم   يصنف .  النقد   توليد  بوحدة  متعلقةدات الوجوليد نقد من خالل تقييم القيمة العادلة ناقص 
يم. بناء  على التقييم، لم  المستخدمة في التقيوها مالحظتفي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بسبب المدخالت التي ال يُمكن  3ى والمست ضمنالتقييم  هذا

يتم تحديد أي انخفاض في القيمة. 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات  .6
 

 االفتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل المقيمين في تقييم صافي القيمة القابلة لالسترداد هي كما يلي: والمدخالت الهامة ومنهجية التقييم 
 

 عملية تقييم العقارات: 
سترات )خبير التثمين العقاري(، الذي يتمتع بمؤهل مهني  وفالي  وهومؤهل مهنيا ،  وعة بخبير تقييم مستقل  واستعانت المجم  2021ديسمبر    31في    كما

القطاعات التي تقع فيها  و اقع و ، في تحديد القيم العادلة للممتلكات في الم13لي للتقرير المالي رقم وجب المعيار الدولديه خبرة حديثة بمومعترف به 
كذلك  ولية  و فق ا لمجلس معايير التقييم الدو ل عملها  وتزاودية للمقيّمين المعتمدين  وسترات معتمدة من الهيئة السعوعة. إن شركة فاليوممتلكات المجم

 دية للمقيّمين المعتمدين )تقييم(. واألنظمة الصادرة عن الهيئة السع
 

م بها المقيّم المستقل ألغراض التقارير المالية. يقدم هذا الفريق تقاريره  وم بمراجعة التقييمات التي يقوعلى فريق يقعة  وتشتمل اإلدارة المالية للمجم
تتم مناقشات عمليات التقييم  وعة من قبل المدير المالي  وعة. ثم يتم تقديم التقييمات بعد ذلك إلى لجنة المراجعة للمجمومباشرة إلى المدير المالي للمجم

احدة في  و النتائج على األقل مرة  ول عمليات التقييم  والمقيّم المستقل. تجري المناقشات حواإلدارة المالية  ولجنة المراجعة  ونتائج بين المدير المالي  الو
 عة. وية للمجمواريخ التقارير ربع السنوكل ربع سنة، تماشي ا مع ت

 

 الفترة. لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خالل  
  

تم إجراؤه كما في   التقييم الذي  تقييم ممتلكات المجموعة لم يتغير بشكل  2021ديسمبر    31اعتمدت المجموعة على  . تعتقد إدارة المجموعة أن 
  حتى الفترة المنتهية في و  2021ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    راجعة مالية موحدة م  قوائمجوهري عن التقييم الذي تم إجراؤه في آخر  

 .2022يونيو  30
 

 استثمارية عقارات  .7
 

 

الستة أشهر المنتهية   لفترة
 2022 ونيوي 30

المنتهية في   للسنة
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

   :التكلفة
 5,229,376 5,203,291 كما في بداية الفترة / السنة 
 2,564 2,767 إضافات خالل الفترة / السنة 

 ( 15,439) - ( حمحول إلى عقارات قيد التطوير )مالحظة 
 ( 19,274) ( 14,379) خالل الفترة / السنة  استبعادات

 6,064 8,504 عكس انخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة 

 5,203,291 5,200,183 في نهاية الفترة / السنة  كما
   

   :المتراكم واالنخفاض في القيمة االستهالك
 323,099 371,549 بداية الفترة / السنة  فيكما 

 51,194 25,361 خالل الفترة / السنة  المحمل
 ( 2,744) - استبعادات خالل الفترة / السنة 

 371,549 396,910 كما في نهاية الفترة / السنة 
   

 4,831,742 4,803,273 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة  صافي
 

والوحدات السكنية والعقارات ذات االستخدام المستقبلي غير المحدد    الُمرفّقةتشمل العقارات االستثمارية المراكز التجارية واألراضي   (أ
والوحدات السكنية إيرادات إيجارية من خالل عقود إيجار. تشتمل    الُمرفّقةوالعقارات قيد التطوير. تحقق المراكز التجارية واألراضي  

خام ال تدر أي دخل وال يتم تكبد أية مصاريف عن تلك   اضيالعقارات ذات االستخدام المستقبلي غير المحدد بشكل أساسي على قطع أر
 الممتلكات. 

 

 .يضاسيع المراكز التجارية وأعمال تطوير البنية التحتية على قطع أرتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ موجودات قيد اإلنشاء تتعلق بتو   (ب
 

ديسمبر   31مليار لاير سعودي )  1.22، تم رهن عقارات استثمارية مملوكة للمجموعة تبلغ قيمتها الدفترية  2022يونيو    30كما في    (ج
 . 11ح رقم مليار لاير سعودي( كضمان مقابل القروض والتسهيالت. انظر أيضا إيضا 1.22: 2021

 
 فيما يلي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المحتفظ بها ألغراض مختلفة:   (د

 

 
 2021يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

   
 4,067,689 4,067,689 تأجيرإيرادات 

 30,419,200 30,419,200 استخدام مستقبلي غير محدد حاليا 

 34,486,889 34,486,889 
 

 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( استثمارية عقارات  .7
 

 فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية المحتفظ بها ألغراض مختلفة:  (ه
 

 
 2022 ونيوي 30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

   
 2,014,656 1,986,187 تأجيرإيرادات 
 2,817,086 2,817,086 مستقبلي غير محدد حاليا استخدام 

 4,803,273 4,831,742 
 

دي( من ون لاير سعوملي  15.44:  2021  ديسمبر   31دي )ون لاير سعومليال شئ  يل عقار بقيمة  وتم تح  ، 2022  و نيوي  30كما في   (و
ير بهدف البيع جنب ا إلى جنب  و التطببدء   مستدال    ، االستخدام  من  الغرض   رلتغيي  وذلكير''  ولتطتحت اعقارات  " عقارات استثمارية '' إلى  " 

 يق النشط لمثل هذا البيع. ومع التس
 

ما إلى ذلك مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في  والطرق  ود البنية التحتية بما في ذلك الحدائق  وجوتفترض    والتيير لعقار  و هناك خطة تط
ا  و)ب( تعتبر اإلدارة هذا التحول كبير  وير إلى تحو تؤدي أنشطة التط  )أ(و، هذا النحعلى  و ير.  و السعر بمجرد االنتهاء من التط ل مهم 
يله  وتحو تم تصنيف هذا العقار    ، بناء  عليه و ير.  وإلى عقارات قيد التط  التحويلواالستخدام  من    الغرضبدرجة كافية إلثبات التغيير في  

 لصلة.  ير ذات اوير عند بدء أعمال التطو إلى عقارات قيد التط
 

 ترتيبات التأجير  ( ز
 

ربع  ود إيجار تشغيلي مع إيجارات مستحقة الدفع على أساس شهري  وجب عقو العقارات االستثمارية للمستأجرين بم  بعض  تأجيريتم 
 ليس على معدل ثابت. وية للمبيعات وتعتمد على النسبة المئود متغيرة وعات اإليجار لبعض العقوي. إن مدفونصف سنوي وسن

 

د  وعة عادة ما تدخل في عقوفإن المجم  ، د اإليجار الحالية وعة معرضة للتغييرات في القيمة المتبقية في نهاية عق والرغم من أن المجمعلى  
 هذه اإليجارات.  مدةر أي انخفاض في القيمة المتبقية في نهاية وبالتالي لن تحقق على الفوإيجار تشغيلية جديدة 

 

 المتبقية المستقبلية في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية. ل القيم  وقعات حوتنعكس الت
 

التي لم يتم  والصيانة المستقبلية  وعة أي التزام تعاقدي لإلصالحات  وليس لدى المجم  ، 2021ديسمبر    31و  2022  ونيوي  30كما في   (ح
 االعتراف بها كالتزام. 

 

ا تكلفة االستبعاد. لم يتم تحديد أي انخفاض    حددت اإلدارة المبلغ القابل لالسترداد للعقارات االستثمارية (ط من خالل تقييم القيمة العادلة ناقص 
 . في القيمة

 

ا اإليضاح رقم   . مالحظتهال قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت هامة ال يمكن ومات حوالمعلولالفتراضات الرئيسية  6راجع أيض 
 

 ير وعقارات قيد التط .8
 

التي تم  و  يض اقطع أرو  تجاريةو   حدات سكنيةويرها لبيعها كوتط  الجاري  والمشروعت  المكتملةالعقارية    المشروعاتير  وقيد التطتمثل العقارات  
 عة االعتيادية. ولبيع المستقبلي في سياق عمليات المجمم في عمليات ا ستخدا لال اإلدارة من قبل دها يتحد

 

 كما يلي:  2022 ونيوي 30المنتهية في  كانت الحركة خالل الفترة  
 2021ديسمبر  31 2022 ونيوي 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 (19إيضاح  –) معدلة    
   

 1,460,647 1,416,726 الرصيد االفتتاحي  
 15,439 - من عقارات استثمارية  لومحمال

 1,416,726  1,476,086  
 12,813 - إضافات 
 ( 33,472) ( 13,047)   استبعاداتناقصا : 
 ( 38,701) 7,605 ير وعقارات قيد التط قيمة في / )انخفاض(   انخفاض عكسناقصا : 

 1,411,284 1,416,726 
 ( 838,275) ( 817,683) يرول من عقارات قيد التطوالجزء المتدا

 578,451 593,601 ير ول من عقارات قيد التطوالجزء غير المتدا
 

 ف ضمن تكلفة اإليرادات. و ير كمصرواالعتراف باالستبعادات من العقارات قيد التطيتم  8-1
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 )تتمة(التطوير عقارات قيد  .8
 

 تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق:  8-2
 

 قطع األراضي   بخالفمشاريع 
 

ير بخالف قطع األراضي. تضمن هذا االختبار تحديد  والقابلة للتحقق للعقارات قيد التطعة بإجراء اختبار لتحديد صافي القيمة  وقامت إدارة المجم
التكلفة المقدرة للبيع  وتقدير بعض المتغيرات الهامة مثل سعر البيع المقدر بناء  على طريقة التصرف المخطط لها  وطريقة التصرف المخطط لها  

ا للبيع. في  وجوالتكلفة المقدرة لجعل المو حدات السكنية على أنها أعلى من قيمتها  و تم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لل  ، 2022  و نيو ي  30د جاهز 
ا في القيمة قدره    ،2021خالل عام    ،مع ذلكوالدفترية.   حيث تم تقدير    ،ديون لاير سعوملي  38.7سجلت اإلدارة بناء  على التقييم أعاله انخفاض 

 حدة السكنية. وصافي القيمة القابلة للتحقق لبعض العقارات على أنها أقل من القيمة الدفترية لل 
 

 قطع األراضي 
 

 . 6ع إلى اإليضاح رقم ويرجى الرج ، للتحقق لقطع األراضي للتفاصيل المتعلقة بتحديد صافي القيمة القابلة  
 

 الملكية ق وشركات مستثمر فيها بطريقة حق .9
 

الكيانات في المملكة    تلكتم تأسيس    والشركات المدرجة أدناه لديها رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية محتفظ بها مباشرة من قبل المجموعة.  
ا مكان العمل الرئيسي، ونسبة   الملكية هي نفسها نسبة حقوق التصويت.   حقوقالعربية السعودية وهي أيض 

 

 2021ديسمبر 31 2022 ونيوي 30 حصة الملكية الفعلية )٪(  

 
 ونيوي 30

2022 
ديسمبر   31

 )مراجعة( )غير مراجعة( 2021

)انظر اإليضاح )أ(   انئوير المواالستثمار في شركة تط
 2,487,253 2,508,226 ٪ 50 ٪ 50 أدناه( 

جريسيف لالستثمار  وتات برواالستثمار في شركة بي
 45,790 45,790 ٪ 20 ٪ 20 أدناه( تات"( )انظر اإليضاح )ب( و التنمية )"بيوالعقاري 

     

   2,554,016 2,533,043 
 

 ع مشتركومشر -انئ وير المواستثمار في شركة تط (أ
 

اردها وصيانة ميناء الملك عبد هللا من خالل موتشغيل  ويل  وتموير  وتعمل بشكل أساسي في تطوانئ هي شركة مساهمة مقفلة  وير الموشركة تط
 . أخرىارد أطراف  وموالخاصة 

 2021ديسمبر  31 2022 ونيوي 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2,400,032 2,487,253 في بداية الفترة/ السنة 

 45,839 21,035 الربح للفترة/ للسنة  

 41,382 ( 62) الدخل الشامل اآلخر للفترة/ للسنة )الخسارة( 

 2,487,253 2,508,226 في نهاية الفترة/ السنة 
 

 شركة زميلة -تات و استثمار في شركة بي ب(
 

إدارة مجمعات سكنية في مدينة الملك  وامتالك  وتعمل بشكل أساسي في بناء  و   2016  عام  في   تأسست   ،دةو لية محدوتات هي شركة ذات مسؤوبي
 عة. وبالنسبة للمجم جوهرية  غير كانتتات" للفترة و فإن حصة نتائج "بي  ، بالتاليوعبدهللا االقتصادية. لم تبدأ الشركة عملياتها بعد. 

 

 أخرى متداولة  موجودات  وذمم مدينة تجارية  .10
 

 2021ديسمبر  31 2022 ونيوي 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ( 19إيضاح  –  )معدلة  
   

 801,627 699,929 تجارية ذمم مدينة  
 16,001 44,599 ردين ودفعات مقدمة إلى م
 59,311 83,230 ذمم مدينة أخرى 

 ( 282,489) ( 303,372) دات المالية وجو ناقصا : خسارة االنخفاض في قيمة الم

 524,386 594,450 
 

ا. تحتفظ المجموي   30تستحق بشكل عام على فترة  ودات مالية غير مشتقة مدرجة بالتكلفة المطفأة  وجوالتجارية هي مالذمم المدينة   عة بالذمم  وم 
بالتغيرات في مخاطر  بالتالي يتم قياسها الحق ا بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية  والمدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  

 االئتمان لألطراف المقابلة. 
 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( أخرى  متداولة  موجوداتذمم مدينة تجارية و   .10
 

التجارية المدينة المتبقية  عة. الذمم  وعة حتى يتم استالم المقابل بالكامل من قبل المجموير المباعة باسم المجمويتم االحتفاظ بملكية العقارات قيد التط
٪ 22ذ أكبر خمسة عمالء على  واستح  ،2022  ونيوي  30دية. كما في  ونة. تتركز أرصدة الذمم المدينة التجارية في المملكة العربية السعوغير مضم

ا للطبيعة قصيرة األجل للذمم المدينة التج22:  2021ديسمبر    31) فإن قيمها الدفترية تعتبر مقاربة    ، ارية ٪( من الذمم التجارية المدينة القائمة. نظر 
 لقيمها العادلة. 

 

 خدمات إدارة المرافق. و المنتجعات وعمليات الفنادق  فيالخدمات األخرى بشكل أساسي و الذمم المدينة المتعلقة بالعمليات  تتمثل
 

 صيانة أعمال البنية التحتية.وردين تتضمن بشكل رئيسي الدفعات المقدمة إلجراء عمليات إصالح ودفعات مقدمة إلى م
 

 تسهيالت وض و قر .11
 

 2021ديسمبر  31 2022 ونيوي 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ( 19إيضاح  –)معدلة    

   

 2,166,667 2,166,667 زارة المالية"( )المالحظة )ب( أدناه(ومي )" وقرض حك

 420,366 452,213 لة المستحقة والعم

 976,250 976,244 تسهيالت من بنك محلي )المالحظة )ج( أدناه( 

 1,875 1,324 لة المستحقة والعم

 1,688,896 1,689,513 تسهيالت من بنك محلي )المالحظة )د( أدناه(

 33,961 18,575 لة المستحقة والعم

 131,428 114,105 )المالحظة )هـ( أدناه( تسهيل من بنك محلي 

 3,154 2,578 لة المستحقة والعم

 528,731 527,420 ( أدناه(وتسهيالت من بنك محلي )المالحظة )

 7,002 5,690 لة المستحقة والعم

 5,954,329 5,958,330 

 ( 3,579,797) ( 3,793,872) يلة األجلو ض طو ل من قروالجزء المتدا

 2,378,533 2,160,457 يلة األجل وض ط و ل من قرو المتداالجزء غير 
 

يل  و م تموتحمل رسودي  و مة باللاير السعوض مقوبات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. هذه القروالتسهيالت عبارة عن مطلوض  والقر (أ
الس السائدة في  الفائدة  بناء  على معدالت  تستند إلى معدل  و ق  ومتغيرة  البنالتي  السائد بين  المملكة العربية السعوالفائدة    ر(ودية )سيبوك في 

 . باإلضافة إلى الفرق 
 

ير مدينة الملك عبدهللا االقتصادية.  وزارة المالية لتطودي من  ون لاير سعوملي  5.000عة على قرض بمبلغ  وحصلت المجم  ، 2011خالل عام   (ب
مع فترة سماح   ، األصلي   السداد لجدول  طبقا  كان مستحق السداد و  المجموعة ي ضاأرن متر مربع من وملي  24.7ن مقابل رهن والقرض مضم
  ، عة المقدم قبل تاريخ االستحقاق وبناء  على طلب المجم  ، مع ذلكو.  2015سبتمبر    1ية تبدأ من  وعلى سبعة أقساط سن  ، اتومدتها ثالث سن

ات إضافية. خالل شهر  و ل تمديد فترة السماح لمدة خمس سنلة القرض من خالوبإعادة جد  ، 2015خالل شهر سبتمبر    ، زارة المالية وقامت  
  2020  ونيو لى المستحقة في يولة الدفعة األوزارة المالية بإعادة جدوقامت    ، زارة المالية وبناء  على المناقشات التي جرت مع    ، 2020يناير  

ا من يناير   ، سداد على سبعة أقساطلل المبلغ األساسي   مع استحقاق 2021إلى يناير   ي. ولة تستحق الدفع على أساس سنومع عم ، 2021اعتبار 
 

جزء من القرض    تحويلبين المجموعة وصندوق االستثمارات العامة ووزارة المالية حيث تم االتفاق على    جزئية  دين  حوالة تم توقيع اتفاقية  
. 2021مارس    20زارة المالية إلى صندوق االستثمارات العامة في  ( من وحوالةمليار لاير سعودي )مبلغ ال   2.8المستحق لوزارة المالية بمبلغ  

. تمت الموافقة على طلب زيادة رأس مال  2021مارس    30من قبل مجلس إدارة المجموعة في    الجزئية  الدين  حوالةتمت الموافقة على اتفاقية  
. عالوة على ذلك، في  2021أغسطس.    1لمالية  في  مليون لاير سعودي من قبل هيئة السوق ا  2,833الشركة من خالل تحويل دين بمبلغ  

الشركة من  2021سبتمبر    26 مال  زيادة رأس  العادية على  العامة غير  الجمعية  المساهمون في  وافق  إلى    8.500،  مليون لاير سعودي 
مليون سهم جديد، بالقيمة    283مليون لاير سعودي. وعليه، أصبح صندوق االستثمارات العامة مساهما  في الشركة من خالل إصدار    11.333

 مليون لاير سعودي.  2,833رياالت سعودية، مقابل دين قدره  10االسمية للسهم 
 

تشترط التوقيع على تعديل اتفاقية قرض وزارة المالية األصلية، حيث وافقت وزارة    والتيبعد ذلك، تلقت الشركة موافقة من وزارة المالية،  
ا من     جدولةمستحق وإعادة  ال  القرض  ألصلمليون لاير سعودي    363.9البالغة    2021يونيو    1المالية على تحويل الفوائد المستحقة اعتبار 

مليون لاير والقسط السابع    361.5على ستة أقساط سنوية متساوية بواقع    2024  مليون لاير ابتداء من يونيو   2,531  البالغة  االلتزماتإجمالي  
. ال توجد تعهدات  الجدولةاتفاقية إعادة    تماممليون لاير سعودي. تجري المجموعة مناقشات مع وزارة المالية إل   361.6بمبلغ    2030في يونيو  

 دين مالية متعلقة بالتسهيل.  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
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 )تتمة(  تسهيالتوض و قر .11
 

مليون لاير    2,000تمويل سيولة بقيمة  ل، وقعت المجموعة اتفاقية تسهيل إسالمي مع بنك تجاري مقابل تسهيل مرابحة  2014خالل عام    (ج
ديسمبر    31إلى    2018يونيو    30سنوية من  سعودي. وفق ا للشروط األولية لالتفاقية، كان القرض مستحق السداد على ثمانية أقساط نصف  

مليون لاير سعودي. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    1.276وسند إذني بمبلغ   المجموعة  اضي. القرض مضمون مقابل جزء من أر2021
. وفق ا للشروط المعدلة، يستحق  تتعلق بتسهيالت لمبلغ القرض القائم المتعلق بالتسهيل  جدولة إعادة، أبرمت المجموعة اتفاقية 2022يونيو  30

ا من يونيو   . وقد حددت اإلدارة مكاسب التعديل المتعلقة  2029إلى ديسمبر    2023سداد القرض على أربعة عشر قسط ا نصف سنوي بدء 
 بتعديل بعض الشروط واألحكام بما في ذلك جدول السداد، باعتبارها غير جوهرية.  

التزام القرض  2022يونيو    30مالية والتي لم تلتزم المجموعة بها كما في  المذكور أعاله يحمل تعهدات    القرض   إن . ومن ثم، فإن كامل 
 المستحق تم تصنيفه ضمن المطلوبات المتداولة. تقدمت اإلدارة بطلب للمقرض للحصول على تنازل والطلب قيد المعالجة. 

 

تجاري  و،  2015و  2014  عامي  خالل (د بنك  مع  تسهيل  اتفاقيتي  الشركة  منهماون لاير سعوملي  1,000بمبلغ  قعت  لكل  لشرو.  دي  ط  وفق ا 
اريخ ذات الصلة لالتفاقيات.  و ات فترة سماح تبدأ من التوية بعد ثالث سنوية متساوض مستحقة الدفع على خمسة أقساط سنوكانت القر  ، االتفاقيات 

تتعلق  جدولة    إعادةعة اتفاقية  وأبرمت المجم  ، 2020عة. خالل عام  ودي للمجمون لاير سعوملي  250تم منح تسهيالت إضافية بقيمة    ، الحق ا
إلى    2020ات من  وسن  3بعد فترة سماح مدتها    ، فإن القرض يستحق السداد   ،ط المعدلةوفق ا للشروو   ، بناء  عليهو بتسهيالت لمبلغ القرض القائم.  

  عةومجمالن مقابل جزء من أراضي   و. القرض مضم2030إلى أبريل    2023ية من أبريل  و ية غير متساو مانية أقساط نصف سنعلى ث  ، 2022
  ، ل السدادواألحكام بما في ذلك جدوط  و دي. حددت اإلدارة مكاسب التعديل المتعلقة بتعديل بعض الشرون لاير سع وملي  1,700سند إذني بمبلغ  و

 جد تعهدات مالية متعلقة بالتسهيل.  وهرية. ال توباعتبارها غير ج
 

  ،لية لالتفاقيةوط األوفق ا للشرودي.  ون لاير سعوملي  1,000عة اتفاقية تسهيل إسالمي مع بنك تجاري بمبلغ  وقعت المجمو  ، 2015خالل عام   (ه
عة في  ودخلت المجم  ، 2021. خالل عام  2023أبريل    إلى  2019بر  وية من أكتوكان القرض مستحق السداد على ثمانية أقساط نصف سن

ن من قرض  والتسهيالت الحالية التي تتك  جدولةتمت إعادة    ، ط المعدلةو فق ا للشروتتعلق بتسهيل مبلغ القرض المستحق.    جدولة  إعادةاتفاقية  
.  2029إلى أبريل    2023من أبريل  ي  و يل األجل يتم سداده على أربعة عشر قسط ا نصف سنوقصير األجل إلى قرض طويل األجل  وط

جد تعهدات مالية متعلقة بالتسهيل. حددت  ودي. ال تون لاير سعو ملي  587.5سند إذني بقيمة  و  عةولمجماأراضي    من  ن بجزء والقرض مضم
 هرية. و باعتبارها غير ج  ، ل السدادواألحكام بما في ذلك جد وط واإلدارة مكاسب التعديل المتعلقة بتعديل بعض الشر

 

يل متطلبات رأس المال  و دي لتمون لاير سعوملي  250عة على تسهيل قصير األجل من بنك تجاري بمبلغ  وحصلت المجم  ، 2018خالل عام   (و
تسهيل  و دي  ون لاير سعو ملي  170عة اتفاقية خطاب تسهيل معدلة لتسهيل رأس المال العامل بمبلغ  وقعت المجمو   ، 2020العامل. خالل عام  

يُسدد القرض على ثمانية أقساط نصف    ، ط المعدلةو فق ا للشروو  ،عليهودي مع نفس البنك التجاري.  ون لاير سعوملي  20مستندي بقيمة    اعتماد
. القرض  2021دي في فبراير  ون لاير سعوملي  21.25  مبلغ  بعد سداد  وذلك  .2021ات تبدأ من أغسطس  وسن  4ية على مدى  وية متساوسن

ط  و دي. حددت اإلدارة خسارة التعديل المتعلقة بتعديل بعض الشرون لاير سعوملي  209سند إذني بمبلغ  و   عةوجملمان بجزء من أراضي  ومضم
 . هرية وباعتبارها غير ج  ، ل السداد واألحكام بما في ذلك جدو
 .2022 يونيو  30 في كما بهاعة  ولتزمت المجما والتي  مالية  تعهدات يحمل أعاله المذكور القرض إن

 

 . 19 رقم إيضاح في  التعديل راجع
 

 قصير األجل   قرض .12
 

ديسمبر    31)  2022يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    300حصلت المجموعة على تسهيل قرض قصير األجل من بنك تجاري محلي بقيمة  
ديسمبر    31 سعودي )مليون لاير  150مبلغ    2022يونيو    30مليون لاير سعودي(. بلغ الرصيد غير المستخدم للتسهيل كما في    300:  2021
 . إذنيهسايبور ويتم ضمانه بسندات ال أساس  على(. يحمل التسهيل تكاليف تمويل بسعر السوق مليون لاير سعودي 150: 2021

 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .13
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ( 19ايضاح  –)معدلة    

   

 378,627 355,087 دائنة تجارية ذمم 

 247,906 235,597 ذمم دائنة محتجزة 

 293,625 238,066 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 151,552 121,638 أرصدة مستحقة للمقاولين 

 8,043 4,039 (15مبالغ مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 144,417 261,054 مطلوبات عقود 

 36,212 36,443 أخرى

 1,251,924 1,260,382 
 

  ه متداولتتكون الذمم الدائنة المحتجزة من المبلغ المستحق تسويته لمقاولين من الباطن على أساس الشروط المتفق عليها. تم تصنيف المبلغ على أن
ا. 12بناء  على التاريخ المتوقع للتسويات خالل   شهر 

 

 وتكاليف تسويق وصيانة وتكاليف الموظفين.  مشترياتتتكون المصروفات المستحقة من المستحقات المتعلقة بتكاليف 
 

 فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية وقطع األراضي.  لإليجار  المقدمة والدفعاتتمثل مطلوبات العقود المبلغ المقدم المستلم مقابل البيع 

 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

16 

 الزكاة  .14
 

 الحركة في المخصص 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة: 

 2021ديسمبر  31 2022 ونيوي 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 108,687 60,926 في بداية الفترة/ السنة 

 31,000 20,000 السنة   /الحالية  المحمل للفترة

 ( 78,761) ( 15,201) السنة عات خالل الفترة/ ومدف

 60,926 65,725 في نهاية الفترة / السنة 
 

 يو عاء الزك ونات ال ومك 41-1
 

نات  ون المكوحد. تتكودية بتقديم إقرار الزكاة على أساس موالمسجلة في المملكة العربية السعوكة لها بالكامل  والتابعة الممل  شركاتهاوم الشركة  وتق

  والتسهيالت   ضوالقرو   ، المخصصات في بداية الفترةو   ، ق المساهمينوضريبة الدخل بشكل أساسي من حقوجب الئحة الزكاة  وعاء الزكاة بموالهامة ل

ا الخص  ، الدخل التقديري الخاضع للزكاة و د  و بعض البنو العقارات االستثمارية  ومعدات  الومصنع  الوممتلكات  لمات لصافي القيمة الدفترية لوناقص 

التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للفترة(  و٪ من  2.58األخرى. تستحق الزكاة بنسبة   ٪ من صافي الدخل المعدل  2.5بنسبة  وعاء الزكاة 

 للفترة. 
 

 ط النهائية و ضع الربو 41-2
 

 شركة إعمار المدينة االقتصادية 
 

ائح هيئة  وفق ا للوحد  ودية بتقديم إقرار الزكاة على أساس موالمسجلة في المملكة العربية السعوكة لها بالكامل  والتابعة الممل  شركاتهاوم الشركة  وتق
 الجمارك "الهيئة". والضرائب والزكاة 

 

  2006ات من وضريبة االستقطاع من المنبع "ضريبة االستقطاع"  للسن ربوط باستثناء  2011ي الخاص بها حتى عام وضع الزكو أنهت الشركة ال
 . 2008إلى 

 

دي  ون لاير سعوملي  3.96مع التزام إضافي لضريبة االستقطاع بمبلغ    2008إلى    2006ات من  وأصدرت الهيئة ربط ضريبة االستقطاع للسن
فرق   بدفعشركة إعمار المدينة االقتصادية   قامتتثاال  إلجراءات االستئناف،  ن على ضريبة االستقطاع. اموملي  2باإلضافة إلى غرامات تأخير بمبلغ  

 . عليها المعترضضريبة االستقطاع  
 

ة ديوان المظالم  لم يقبل ديوان المظالم التظلم على الزكاة من ناحية "الشكل". قدمت شركة إعمار المدينة اإلقتصادية التماس إلى الديوان الملكي لمطالب
 االستبقاء على القرار السابق.  قررفي الحكم وإعادة دراسة القضية. لم يقبل ديوان المظالم االلتماس و بإعادة النظر

 

مليون لاير سعودي.  تقدمت شركة إعمار المدينة    67.7وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ    2014، أصدرت الهيئة ربوط زكوية لسنة  2020خالل  
 33بتخفيض مطلوبات الزكاة بمبلغ    2020أكتوبر    8الضريبي للهيئة وأصدرت الهيئة ربط ضريبي معدل في  االقتصادية باستئناف ضد الربط  

جنة  مليون لاير سعودي. قدمت الشركة استئناف ا ضد الربط المعدل إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )"اللجنة"(. أصدرت الل
مليون لاير سعودي.    21الجزئية على استئناف الشركة مما نتج عنه تخفيض مطلوبات الزكاة إلى مبلغ  بالموافقة    2021ديسمبر    28قرارها في  

 دعوى. تقدمت شركة إعمار المدينة األقتصادية باستئناف أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، وتنتظر حاليا  الفصل في ال
 

بتاريخ الهيئة ربوط زكوية  بمبلغ  2018حتى    2015للسنوات من    2020نوفمبر    23  كما أصدرت  لاير  مليون    254  بمطلوبات زكاة إضافية 
 2021فبراير    24سعودي. تقدمت شركة إعمار المدينة االقتصادية باستئناف ضد الربط الضريبي للهيئة وأصدرت الهيئة ربط ضريبي معدل في  

قدمت الشركة استئناف ا ضد الربط المعدل للهيئة إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات  .  مليون لاير سعودي  247  بتخفيض مطلوبات الزكاة بمبلغ
بالموافقة الجزئية على استئناف الشركة مما نتج عنه تخفيض مطلوبات الزكاة    2022أبريل    11الضريبية )"اللجنة"(. أصدرت اللجنة قرارها في  

مار المدينة األقتصادية باستئناف أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية بتاريخ  مليون لاير سعودي. تقدمت شركة إع  219إلى مبلغ  
 ، وتنتظر حاليا  الفصل في الدعوى. 2022أبريل  27

 

  18و   مليون لاير سعودي   27بمطلوبات زكاة إضافية بمبلغ    2020حتى    2019للسنوات من    2021نوفمبر    8أصدرت الهيئة ربوط زكوية بتاريخ  
وأصدرت    2022يناير    6مليون لاير سعودي على التوالي. قدمت شركة إعمار المدينة االقتصادية اعتراضات على الربوط الضريبية للهيئة بتاريخ  

لسنة   2022أبريل  24مليون لاير سعودي وفي  20.6بمطلوبات زكاة مخفضة بمبلغ  2019لسنة  2022أبريل  25الهيئة ربط ضريبي معدل في 
مليون. تقدمت شركة إعمار المدينة األقتصادية باستئناف أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات    10.3بمطلوبات زكاة مخفضة بمبلغ   2020

 ، وتنتظر حاليا  الفصل في الدعوى. 2022مايو  4الضريبية بتاريخ 
 

 اة. لم تنتهي الهيئة من مراجعة إقرارات الشركة المتبقية حتى اآلن. وحصلت على شهادات الزك 2021قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى عام 
 

.
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 )تتمة(ط النهائية و ضع الربو 14-2
 

 شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة )"أي زد دي سي إل"( 
 

. وأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي  2012أنهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة وضعها الزكوي حتى سنة  
مليون لاير سعودي. اعترضت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة على    4.6وطالبت بزكاة إضافية قدرها    2015حتى    2013للسنوات من  

بتحويل القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية. وسجلت شركة تطوير المناطق    الهيئةدمت المستندات الداعمة لموقفها. قامت  ، وقالهيئة تقييم  
ا استئناف ا على بوابة األمانة العامة للجان الضريبية. عقدت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ) "اللجنة"(  الصناعية المحدودة أيض 

، برفض استئناف شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة. وقد  2020ديسمبر    22وأصدرت قرارها في    2020أكتوبر  22استماع في    جلسة
في    االسئنافتقدمت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة باستئناف ضد قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أمام لجنة  

 عات الضريبية. المخالفات والمناز
 

مليون لاير    18مليون لاير سعودي و  7.4وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ    2017و  2016ديسمبر    31أصدرت الهيئة ربط زكاة للسنتين المنتهيتين في  
رفضت الهيئة  هيئة، وقدمت المستندات الداعمة لموقفها.  السعودي على التوالي. اعترضت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة على تقييم  

. وقد تقدمت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة باستئناف مع األمانة العامة للجان الزكوية  2022يناير    16االعتراض في خطابها بتاريخ  
 والضريبية والجمركية ضد قرار الهيئة، وتنتظر حاليا  الفصل في الدعوى. 

 

 . ت على شهادات الزكاة. لم تنتهي الهيئة من مراجعة إقرارات الشركة المتبقية حتى اآلنوحصل 2021قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى عام 
 

 ير عقارات المدن االقتصادية وشركة تط
 

ات  وللسن 2020فمبر و ن 29ية بتاريخ وط زكو أصدرت الهيئة رب. 2014ي حتى سنة وضعها الزكو ير عقارات المدن االقتصادية وأنهت شركة تط
ير عقارات المدن االقتصادية  و دي. رفضت الهيئة اعتراض شركة تطون لاير سعوملي  72.45بات زكاة إضافية بمبلغ  وبمطل  2017إلى    2015من  
المنازعات  والمنازعات الضريبية. أصدرت لجنة الفصل في المخالفات  و قدمت الشركة استئناف ا ضد قرار الهيئة أمام لجنة الفصل في المخالفات  و

دي.  ون لاير سعوملي  38.2مخفضة بمبلغ    زكاةبات  ومطل  ها جزئي ا على استئناف الشركة مما نتج عنو افقوحيث    2022أبريل    5الضريبية قرارها في  
   االسئناف ير عقارات المدن االقتصادية استئناف أمام لجنة  و شركة تطالمنازعات الضريبية، قدمت  وعقب استالم قرار لجنة الفصل في المخالفات  

 ى. وتنتظر حاليا  الفصل في الدعو، 2022أبريل  28المنازعات الضريبية في وفي المخالفات 
 

 لمتبقية حتى اآلن. حصلت على شهادات الزكاة. لم تنتهي الهيئة من مراجعة إقرارات الشركة او 2021ية حتى عام وقدمت الشركة اإلقرارات الزك
 

 االقتصادية  المدن عقارات وتشغيل  إدارة شركة 
 

  وحصلت  2021  عام  حتى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  وقدمت  2012  سنة   حتى  وضعها الزكوي  االقتصادية  المدن  عقارات  وتشغيل  إدارة  شركة  انهت
 .اآلن حتى المتبقية الشركة إقرارات مراجعة من الهيئة  تنته لم.  الزكاة  شهادة على

 

 االقتصادية  المدن استثمارات شركة 
 

  شهادة  على  وحصلت   2021  عام   حتى   الزكوية   إقراراتها   الشركة  وقدمت  2012  سنة  حتى   وضعها الزكوي   االقتصادية  المدن  استثمارات  شركة  انهت
 . اآلن حتى المتبقية  الشركة إقرارات مراجعة  من الهيئة تنته لم . الزكاة

 

 المحدودة  المعارف إعمار شركة 
 

  لم .  الزكاة  شهادة  على  وحصلت  2021  عام  حتى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  وقدمت  2012  سنة  حتى  وضعها الزكوي  المعارف  إعمار  شركة  انهت
 . اآلن حتى  المتبقية الشركة  إقرارات مراجعة من الهيئة  تنته

 

إن اإلدارة على ثقة من أنه سيتم البت  و بها ل وائح المعمو اللوتفسيرها لمتطلبات الهيئة و طبقت اإلدارة حكمها   ،رة أعالهوبالتقييمات المذكفيما يتعلق 
.ةعور في النهاية لصالح المجموفي األم
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 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 طراف ذات عالقة أ .15
 

 أحكام هذه المعامالت من قبل اإلدارة. وط وعة. يتم اعتماد شروظفي اإلدارة الرئيسيين للمجمو موالزميلة والشركات التابعة وتشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة 
 

 . السنة/األرصدة ذات الصلة في نهاية الفترةو  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل 
 

 

 طبيعة المعامالت   عالقة  اتف ذاطرأ
 

 مبالغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية أشهر المنتهية ثالثةمبالغ المعامالت لفترة ال
 

 الرصيد كما في 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 2021يونيو  30 2022يونيو  30 2022يونيو  30 2022يونيو  30    
 )مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(    

         مطلوب من أطراف ذات عالقة:
 206 30 184 172 12 -  أخرى مرافق و رسومإيجارات و  شركات تابعة 

          
 3,269 3,269 - - - -  دفعات مقدمة مقابل الخدمات    مشروع مشترك 

 - - 402 - - -  أخرى مرافق و رسومإيجارات و  
          

 88 - - - - -  بيع عقارات    كبار موظفي اإلدارة 
 - 147 77 169 36 -  أخرى مرافق و رسومإيجارات و  

 3,563 3,446          المجموع

          
         مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة: 

 ( 3,031) ( 1,801) 1,951 924 535 -  الخدمات المقدمة للمجموعة   شركات تابعة 
          

 ( 12) ( 300) 6,792 12.386 3,411 6.140  مكافآت   كبار موظفي اإلدارة 
          

 ( 5,000) ( 2,208) 2,500 2,208 1,475 1.421  اإلدارة  مجلس اجتماعات حضور أتعاب  مجلس اإلدارة 

          
 ( 8,043) ( 4,039)        المجموع 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( عالقة الأطراف ذات  .15
 

 عة و ظفي اإلدارة للمجم ويضات كبار م وتع
 مبالغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية المنتهيةة أشهر ثلثالمبالغ المعامالت لفترة ا  

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 6,294 10,614 3,239 5,563 منافع الموظفين قصيرة األجل 
 157 558 51 300 منافع غير نقدية 

 341 438 121 183 منافع ما بعد الخدمة 
 - 745 - 63 منافع نهاية الخدمة 

 6,109 3,411 12,355 6,792 
 

المزايا غير النقدية  واتب  وعة الروظفي اإلدارة للمجموم  كبار  يضات ورؤساء األقسام. تتضمن تعوالتنفيذي    مديراإلدارة من ال  يظفوم  كباريتألف  
 المزايا المحددة لما بعد انتهاء الخدمة. المساهمات في خطة  و

 

 االرتباطات وبات المحتملة والمطل  .16
 

 ضحة أدناه: وم  2022  و نيوي  30االرتباطات كما في  وبات المحتملة  و، فإن المطل 14رقم  و  13باإلضافة إلى اإلفصاحات المبينة في اإليضاحين رقم  
 

ات القليلة المقبلة  و ير مدينة الملك عبد هللا االقتصادية في السنوالمستقبلية لتط  نفقاتعة التي تتعلق بالوبلغت االرتباطات القائمة للمجم (أ
 دي(. ون لاير سعوملي 537: 2021ديسمبر 31دي )ون لاير سعوملي 496.72

 

سجلت اإلدارة مخصصا   التي تمثل بصفة رئيسية نزاعات تجارية.  وى قضائية  وعة مدعى عليها في دعاون المجمومن حين آلخر، تك (ب
  لن  الدعاوى  هذه  نتيجة   أنقع اإلدارة  و حيث تت  ، ى القضائية و: ال شيء( لبعض الدعا2021ديسمبر    31دي )ون لاير سعوملي  37بمبلغ  
 نيين. وبناء  على رأي مستشاريها القان  الشركة صالح في تكون

 

دي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة  ون لاير سعوملي  1,321مع سندات إذنية للبنك التجاري بحد أقصى    تجاريقدمت الشركة ضمان   (ج
يل  وافقة مع الشريعة اإلسالمية لتموانئ تأمين تسهيالت مرابحة متوير الموانئ، للسماح لشركة تطو ير المومستحقة الدفع من قبل شركة تط
ا برهن على أسهم الشركة في شركة تطوالقرض مضم  هذا ى ذلك، فإن  ة علوتكاليف بناء الميناء جزئيا . عال   كذلك   انئ.وير المو ن أيض 

دي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة  ون لاير سعو ملي  112.5تجاري، بحد أقصى قدره  البنك  لل  تجاريضمان    عةومجمقدمت ال
افقة مع أحكام الشريعة  و انئ. بتأمين تسهيالت مرابحة سلعية متوالمير  وانئ، للسماح لشركة شركة تطوير المو الدفع من قبل شركة تط

دي بما  ون لاير سعو ملي  90عة سندات إذنية بقيمة  وقدمت المجم  ،في هذا الصددو دي.  ون لاير سعو ملي  180اإلسالمية، بحد أقصى قدره  
 هرية.وأن القيمة العادلة للضمانات المالية غير ج  انئ.  قررت اإلدارةوير الموفي ذلك أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تط

 

  و نيوي  30  في  المنتهية  أشهر  الستة  فترة  خاللع المشترك  وعة في أي التزامات رأسمالية فيما يتعلق بحصتها في المشروالمجم  تدخللم   (د
  232.18:  2021ديسمبر    31دي )ون لاير سعوملي  232.18ع المشترك هي  وعة في االلتزامات الرأسمالية للمشرو. حصة المجم2022

 . دي(ون لاير سعوملي
 

 بات المحتملة المتعلقة بالزكاة. و للمطل  14راجع إيضاح رقم  (ه
 

 التقارير القطاعية  .17
 

 القطاعات  تقسيم أساس
 

تتم  وخدمات مختلفة    و/ أ  وهي قطاعات التشغيل الخاصة بها. تقدم هذه األقسام منتجات  و   ، أقسام إستراتيجية   ستةعة  ولدى المجم  ، ألغراض اإلدارة 
الرئيس التنفيذي )مع ا "صانع  و عن قطاعات التشغيل بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة     تقريرإدارتها بشكل منفصل. يتم ال

التشغيلي الرئيسي بتقييم األداء المالي  م صانع الوالقرار التشغيلي الرئيسي"(. يق يتخذ قرارات إستراتيجية بما في ذلك  و  ،عةوضع المجموو قرار 
 ارد. وتخصيص الم

 

يتلقى صانع    ، مع ذلكويستخدم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بشكل أساسي مقياس الربح / الخسارة قبل الضريبة لتقييم أداء قطاعات التشغيل.  
ا معل  ي. ول إيرادات القطاعات على أساس ربع سن ومات حوالقرار التشغيلي الرئيسي أيض 

 

عنها إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي بطريقة تتفق مع تلك    التقرير يتم  والتيعة  ويل المجميتم قياس الربح / الخسارة قبل الضريبة لقطاعات تشغ
 ية بشكل منفصل.و ال يتم تقديم التس ، بالتالي وجزة. وحدة الموالدخل الشامل اآلخر المو الخسارة  واردة في قائمة الربح أوال
 

التي تدير المركز النقدي    ، ظيفة الخزانة المركزيةوع بو ع من النشاط مدفون هذا النحيث أ  ، لقطاعات التشغيل   االيرادات/النفقاتال يتم تخصيص   
 عة. وللمجم

 العمليات  عنها التقرير  يتم  التيالقطاعات  
 حدات لألغراض السكنية. والواألراضي  تأجيرتشمل اإليرادات من بيع / إيرادات  األعمال السكنية 
 تقع في المنطقة الصناعية.و تجاري    حدات بغرضوالواألراضي الصناعية    تأجيرتشمل اإليرادات من بيع / إيرادات   التنمية الصناعية 

ادي  و النوالمنتجعات  والخدمات األخرى ذات الصلة من عمليات الفنادق  وبات  والمشرواألطعمة  ويشمل إيجار الغرف   الترفيه والضيافة 
 الترفيهية األخرى. 

 عة. والكليات التي تديرها المجموم األخرى من المدارس  والرسو م الدراسية وتشمل اإليرادات من الرس التعليم خدمات 
 داخل مدينة الملك عبد هللا اإلقتصادية  عةواألخرى التي تقدمها المجماإلدارة  خدمات وتشمل اإليرادات من المرافق  عمليات المدينة 

 يل. والتمويق والتسوأنشطة مكاتب الشركات بما في ذلك البيع  الشركات )المكتب الرئيسي( 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
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 )تتمة(  التقارير القطاعية - 17
 

 : جزةو الم  ةحدوالدخل الشامل اآلخر الم والخسارة   والربح أ  قائمة
 

 شركات  عمليات المدينة  تعليم خدمات  الترفيه والضيافة   التنمية الصناعية  األعمال السكنية  
تعديالت 

 استبعادات و
 
 ع والمجم 

         
         : في  فترة الستة أشهر المنتهية

         )غير مراجعة(  2022 ونيوي 30
         اإليرادات 

 164,918 - - 16,711 23,588 56,684 29,383 38,552 عمالء خارجيين 
 - ( 48,509) - 31,787 - 13,049 - 3,673 بين القطاعات 

 42,225 29,383 69,733 23,588 48,498 - (48,509 ) 164,918 

         
         النتائج 

 ( 94,622) 32,176 - ( 41,388) ( 1,916) ( 33,415) ( 8,556) ( 41,523) فوالخدمات المثبتة كمصرون وتكلفة المخز
 ( 20,883) - 3,937 ( 530) ( 128) ( 1,412) ( 9,929) ( 12,821) دات مالية وجوم خسارة االنخفاض في قيمة

 ( 110,756) - ( 110,756) - - - - - نفقات مالية 
 619 - 619  - - - - إيرادات مالية 

 ( 138,148) - ( 8,213) ( 1,646) ( 9,082) ( 42,985) ( 36,645) ( 39,577) استهالك 
 ( 1,151) - ( 954) - ( 26) - - ( 171) إطفاء 

 21,035 - 21,035  - - - - ق الملكية وحصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حق
 ( 208,804) 16,333 ( 89,243) ( 9,434) ( 38,880) ( 27,743) ( 9,433) ( 50,404) إيرادات / )مصاريف( أخرى 

 ( 387,792) - ( 183,575) ( 4,500) ( 26,444) ( 35,822) ( 35,180) ( 102,271) الخسارة قبل الزكاة 
 

 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

  
21 

 )تتمة(  التقارير القطاعية - 17
 

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

 

 شركات  عمليات المدينة  تعليم خدمات  الترفيه والضيافة   التنمية الصناعية  األعمال السكنية  
تعديالت 

 استبعادات و
 
 ع والمجم 

         
         : في  فترة الستة أشهر المنتهية

         ( مراجعة)غير  2021 ونيوي 30
         اإليرادات 

 171,660 - - 10,149 16,381 68,694 35,239 41,197 عمالء خارجيين 
 - ( 60,477) - 30,913 - 13,624 905 15,035 بين القطاعات 

 56,232 36,144 82,318 16,381 41,062 - (60,477 ) 171,660 

         
         النتائج 

 ( 109,583) 39,141 - ( 51,579) ( 1,057) ( 57,954) ( 8,064) ( 30,070) فوالخدمات المثبتة كمصرون وتكلفة المخز
 ( 32,992) - ( 774) ( 1,689) 253 ( 354) ( 6,042) ( 24,386) دات مالية وجوم خسارة االنخفاض في قيمة

 ( 130,604) - ( 130,604) - - - - - نفقات مالية 
 466 - 466  - - - - إيرادات مالية 

 ( 153,882) - ( 10,675) ( 3,047) ( 11,369) ( 45,541) ( 38,638) ( 44,612) استهالك 
 ( 3,201) - ( 2,900) - ( 29) ( 10) - ( 262) إطفاء 

 30,376 - 30,376  - - - - ق الملكية وحصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حق
 ( 124,218) 21,336 ( 76,846) ( 10,516) ( 13,379) ( 30,795) ( 1,480) ( 12,538) إيرادات / )مصاريف( أخرى 

 ( 351,978) - ( 190,957) ( 25,769) ( 9,200) ( 52,336) ( 18,080) ( 55,636) الخسارة قبل الزكاة 
 
 
 

 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 بات والمطل ودات  و ج والقيمة العادلة للم  .18
 

ذلك  وق و يل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السويتم دفعه لتح و إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أ
 يل االلتزام تمت إما: وتح  والقيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أيستند قياس وفي تاريخ القياس. 

 

   وااللتزام، أ وق األساسي لألصل أو في الس •

 ق الرئيسية. و ذلك في حالة غياب السو لاللتزام،  وق األكثر أفضلية لألصل أو في الس •
 

 عة. وللمجمق األكثر أفضلية متاحة و الس وق الرئيسية أو ن السويجب أن تك
 

التزام، مع افتراض   و ق عند تسعير أي أصل أو ن في السوالتزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعامل  ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أ
عتبار قدرة المتعامل  يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االو ن من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى. وق يعملوأن المتعاملين في الس

م باالستخدام  وره سيقوالذي بدو ق ومن خالل بيعه لمتعامل آخر في الس واألعلى لألصل أوليد منفعة اقتصادية باالستخدام األمثل و ق على تو في الس
 األعلى لألصل. واألمثل 

 

استخدام المدخالت   منيمة العادلة تعمل على تحقيق االستفادة افر لها بيانات كافية لقياس القوتتوف و عة أساليب تقييم تتالءم مع الظروتستخدم المجم
 . مالحظتهاتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن وذات العالقة  مالحظتهاالتي يمكن العالقة  ذات

 

مدخالت  للى  والمفصح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، استنادا  إلى أدنى مست  و ات المالية المثبتة بالقيمة العادلة أو يتم تصنيف جميع األد
 هرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: والج

 بات المماثلة. و المطل ودات أ وجواق النشطة للمو: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األس1ى والمست •

االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار(   ولألصل أ  مالحظتهاالتي يمكن    1ى  و المدرجة ضمن المست: المدخالت بخالف األسعار  2ى  والمست •
 غير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(. وأ

 ( مالحظتها)مدخالت ال يمكن  مالحظتهاق يمكن وبات التي ال تستند إلى بيانات سوالمطلودات وجو: مدخالت للم3ى والمست •
 

يات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس  والتزام تندرج تحت مست  والمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أفي حال كانت  
مل.  ى للمدخالت يعد هاما  لعملية القياس بالكاو ى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوالقيمة العادلة يُصنف بالكامل في نفس المست

يالت  ويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث فيها التغير. لم تكن هناك تحويالت بين مستوعة بإثبات التحوم المجموتق
 يات خالل الفترة. وبين المست

 

عة  وبات المالية للمجموالمطلودات  وجوفإن القيمة الدفترية للم  ، سعر الفائدة )حيثما ينطبق( و المدة  غياب  في تعتقد اإلدارة أنه  ،كما في تاريخ التقرير
 يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. وتقارب قيمتها العادلة 

 

 المقارنة  معلومات تعديل .19
 

المحاسبة والتصنيف المناسبين  من أجل عكس  ائم المالية للسنة السابقة  واألرصدة المدرجة في القوعة بتعديل بعض المبالغ  وقامت المجمالسنة،    خالل
 . تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التعديالت أدناه: للمعامالت التي تتعلق بها هذه األرصدة ولضمان االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 1تعديل 
 

السابقةوفي السن  "الذمم التجارية الدائنة    ،ات  النفقات المالية المستحقة ضمن  الدائنة األخرى" وتم إدراج  الذمم    وهو   ،الذمم  ما ال يتفق مع طبيعة 
لتي تم  الخدمات ا والذمم الدائنة األخرى بشكل عام التزامات للدفع مقابل السلع أوالذمم الدائنة األخرى. تعتبر الذمم التجارية الدائنة والتجارية الدائنة 

الدفع هي ذات طبيعة تمورد. الفو االتفاق عليها رسمي ا مع الم  ورة بها أوتم إصدار فاتو فيرها  و ت  واستالمها أ تتطلب معايير و   يلية  وائد المستحقة 
التم الدائنة  والمحاسبة أن يتم عرض  التجارية  الذمم  الدائنة األخرى.  ويل بشكل منفصل عن  المنتهية في    خالل الذمم  أشهر  الستة    و نيو ي  30فترة 

ل"  والجزء المتدا  -  وتسهيالت ض  وذمم دائنة أخرى" إلى "قروعة بإعادة تصنيف هذه األرصدة من "ذمم تجارية دائنة  و، قامت إدارة المجم2022
ا لومن أجل أن تعكس طبيعة هذه األرصدة  مات المقارنة  وكلفة المطفأة. تم تعديل معليلة األجل مع محاسبة التوض طوالمحاسبة عن القر تتماشىأيض 

 التصنيف المناسب.  لتعكس
 

 2تعديل 
 

باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء. في السنوات السابقة، تم تسجيل    ةالمتعلق   ة غير مكتسب  تمويلية ايراداتخالل السنة ، تم إعادة تقييم عرض  
ا الحتواء هذه المعامالت على عنصر تمويلي هام، تم    التي لم يتم إصدار فواتير بهاالذمم المدينة من العمالء   بالمبلغ اإلجمالي لهذا المقابل. نظر 

ا   تمويل غير مكتسب" في المطلوبات    عنصر الذي تم تسجيله على أنه "   الهام  التمويلي  بالعنصر  الخاصتعديل  التسجيل اإليرادات بالمبلغ اإلجمالي ناقص 
توافق مع  ال  عدم  إلى والمطلوبات غير المتداولة و  التي لم يتم إصدار فواتير بهاالذمم المدينة    قيمة  في تقدير  الزيادة غير المتداولة. وقد أدى ذلك إلى  

 "(. 15اإليرادات من العقود مع العمالء )"المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  - 15الدولي إلعداد التقارير المالية متطلبات المعيار 
 

  تم التمويل غير المكتسب" وبالتالي    عنصر، أعادت اإلدارة تقييم المعالجة المذكورة أعاله "ل2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
" ذات الصلة  مفوترة رقام المقارنة من خالل تعديل "عنصر التمويل غير المكتسب" من المطلوبات غير المتداولة مقابل "اإليرادات غير الاأل  تعديل

   لتصحيح العرض. 
 

 . ينالتصنيف المناسب و ةي المحاسب المعالجةمات المقارنة لتعكس وتم تعديل معل



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 3تعديل 
 

سجلت    ، في القوائم المالية.  في السنوات السابقة  يليوالذي يتم تصنيفه على أنه إيجار تمو  ، ظفين"و حدات سكنية للموعة "برنامج تمليك  وتدير المجم
الفوائد    إيراداتالمكتسبة وتم إثبات التزام عن " التي تضمنت الفوائد غير  و عات اإليجار بالقيمة اإلجمالية  ون من مدفواإلدارة الذمم المدينة التي تتك

ضمن "الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى". وفق ا    المتداولالمركز المالي ضمن المطلوبات غير المتداولة والجزء    قائمةغير المكتسبة" في  
العتراف بالموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي بمبلغ يساوي صافي  عقود اإليجار، يجب على المؤجر ا   -  16للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 االستثمار في عقد اإليجار، والذي ال يشمل "دخل التمويل غير المكتسب". 
 

الفوائد غير المكتسبة" وبالتالي    إيرادات قامت اإلدارة بتصحيح المعالجة المذكورة أعاله لـ "   ، 2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
   الفوائد غير المكتسبة" من المطلوبات غير المتداولة مقابل ذمم اإليجار المدينة.  إيراداتقامت بتعديل رصيد " 

 
 . يناسب التصنيف المنو ةي المحاسب المعالجةمات المقارنة لتعكس وتم تعديل معل

 

 4تعديل 
 

  . قطع أراضيو  تجارية وحدات سكنية  ويرها للبيع كوتط  الجاري   والمشروعت  المكتملة  العقارية  المشروعات   في  عةوير للمجمومثل العقارات قيد التطتت
السياق العادي لعمليات المجموعة وفي دورة التشغيل  ا  فيسيتم استخدامها    التيالعقارات وقطع األراضي  اإلدارة بتحديد    قامت لبيع المستقبلي في 

أنها مكتملة وليست    على  تحديدها   تم غير المتداولة، والتي    الموجوداتضمن    التطوير  قيدالعادية. في السنوات السابقة، صنفت اإلدارة بعض العقارات  
 متداولة.  موجودات

 

غير المتداولة. نتيجة    الموجوداتلتطوير ضمن  ا  قيدأعادت اإلدارة النظر في تصنيف العقارات    ، 2022ونيو  ي  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
  موجودات لذلك، تم إعادة تصنيف بعض العقارات وقطع األراضي المكتملة والمتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية دون أنشطة تطوير هامة إلى  

 التصنيف المناسب.  تم تعديل معلومات المقارنة لتعكسايير الدولية إلعداد التقارير المالية. متداولة لتتماشى مع متطلبات المع
 

 ل أدناه: وائم المالية المتأثرة للفترات السابقة في الجدود القو رة أعاله على كل بند من بنوينعكس التأثير الناتج للتعديالت المذك
 

 : جزةو الم  حدةوالم  المالي المركز  قائمة  على التأثير
 

 

كما تم عرضه  
1تعديل  سابقا   2تعديل   3تعديل   4تعديل    معدلة  

       

       2021ديسمبر  31كما في 
       دات و ج والم 
       لة ودات غير متدا و جو م

ترة و اإليرادات غير المف  182,344 - (59,377 ) - - 122,967 

 578,451 ( 540,251) - - - 1,118,702 ير وعقارات قيد التط
برنامج تمليك    -ظفين  و ذمم مدينة للم

 75,681 - ( 26,219) - - 101,900 حدات سكنية و

 13,579,007 ( 540,251) ( 26,219) ( 59,377) - 14,204,854 لة ودات غير المتدا وج و ع المومجم
       

       لة ودات متدا و جو م
المتدا المدينة  والجزء  الذمم  من  ل 

تمليك    -ظفين  وللم حدات  وبرنامج 
 4,116 - ( 3,164) - - 7,280 سكنية 

 838,275 540,251 - - - 298,024 ير وعقارات قيد التط

 1,903,607 540,251 ( 3,164) - - 1,366,520 لة ودات المتدا وج و ع المومجم

 15,482,614 - ( 29,383) ( 59,377) - 15,571,374 دات وج و ع المومجم
       

بات والمطل         

       لة و بات غير متداومطل
التم غيروعنصر  على   يل  المكتسب 

 - - - ( 59,377) - 59,377 يلة األجل والذمم المدينة ط
برنامج    - المكتسبة ائد غير ودخل الف
 - - ( 26,219) - - 26,219 حدات سكنية وتمليك 

 2,458,460 - ( 26,219) ( 59,377) - 2,544,056 لة و بات غير المتدا وع المطل ومجم
       

       لة و بات متداومطل

 1,260,382 - ( 3,164) - ( 466,359) 1,729,905 ذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تجارية 

 3,579,797 - - - 466,359 3,113,438 ل والجزء المتدا  -  تسهيالت و ض  وقر

 5,144,883 - ( 3,164) - - 5,148,047 لة و بات المتدا وع المطل ومجم

 7,603,343 - ( 29,383) ( 59,377) - 7,692,103 بات وع المطل ومجم
 15,482,614 - ( 29,383) ( 59,377) - 15,571,374 بات والمطل وق الملكية  وع حق ومجم



 شركة إعمار المدينة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(: جزةو الم  حدةوالم  المالي المركز  قائمة  على التأثير
 

 

تم عرضه  كما 
1تعديل  سابقا   2تعديل   3تعديل   4تعديل    معدلة  

       

       2021 يناير 1كما في 
       دات و ج والم 
       لة ودات غير متدا و جو م

 206,942 - - ( 93,906) - 300,848 ترة وإيرادات غير مف

 864,263 ( 451,231) - - - 1,315,494 ير وعقارات قيد التط
برنامج تمليك    -ظفين وذمم مدينة للم

 85,871 - ( 31,977) - - 117,848 حدات سكنية و

 14,210,962 ( 451,231) ( 31,977) ( 93,906) - 14,788,076 مجموع الموجودات غير المتداولة 
       

       لة ودات متدا و جو م
ل من الذمم المدينة  والجزء المتدا

حدات  و برنامج تمليك  -ظفين وللم
 4,214 - ( 3,571) - - 7,785 سكنية 

 596,384 451,231 - - - 145,153 ير وعقارات قيد التط

 1,976,246 451,231 ( 3,571) - - 1,528,586 مجموع الموجودات المتداولة 

 16,187,208 - ( 35,548) ( 93,906) - 16,316,662 دات وج و ع المومجم
       

       بات والمطل 

       لة و بات غير متداومطل
المكتسب على   يل غيرو التمعنصر 

 - - - ( 93,906) - 93,906 يلة األجل والذمم المدينة ط
  - المكتسبة ائد غيرودخل الف

 - - ( 31,977) - - 31,977 حدات سكنية و برنامج تمليك 

 5,588,417 - ( 31,977) ( 93,906) - 5,714,300 لة و بات غير المتدا وع المطل ومجم
       

       لة و بات متداومطل

 1,168,390 - ( 3,571) - ( 338,459) 1,510,420 ذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تجارية 
الجزء   - تسهيالتقروض و
 2,600,709 - - - 338,459 2,262,250 المتداول 

 4,755,518 - ( 3,571) - - 4,759,089 لة و بات المتدا وع المطل ومجم

 10,375,912 - ( 3,571) ( 93,906) - 10,473,389 بات وع المطل ومجم
 16,187,208 - ( 35,548) ( 93,906) - 16,316,662 بات والمطل وق الملكية  وع حق ومجم

  

 جزة: وحدة الم و الم  التأثير على قائمة التدفقات النقدية
 

3تعديل  كما تم عرضه سابقا    4تعديل    معدلة  

     2021  ونيوي 30أشهر المنتهية في   ستةفترة ال 
     األنشطة التشغيلية 

     

ترةوإيرادات غير مف  228,965 (16,976 )  - 211,989 

حدات سكنية و برنامج تمليك   -ظفين وذمم مدينة للم  9,458 - (201 )  9,257 

ذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تجارية   40,537 - 201 40,738 
     

( 16,976) 166,433 صافي النقد الناتج من العمليات   - 149,457 
     

     يلية واألنشطة التم 

( 16,976) ائد غير المكتسبة والحركة في دخل الف  16,976 - - 

( 37,487) يل وصافي النقد المستخدم في التم  16,976 - 20,511 
 

 افقة على اإلصدار والم وتاريخ االعتماد  .20
 

المالية األوافقة على القو تمت الم   25هـ الموافق  1444محرم    27  افقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة فيوالمو  الموجزة  الموحدةلية  وائم 
 م. 2022اغسطس 




