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۷ 

 

 معلومات عن الشركة .۱
 

وتعمل في المملكة شركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا 
م. حصلت  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲۱ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۳بتاریخ  ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

م. تم  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ، الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۸بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹الشركة على السجل التجاري األولي رقم 
ھـ  ۱٤۳٦ربیع أول    ٦تاریخ    ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم  نقل المكتب الرئیسي المسجل للشركة األم إلى  

 م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸الموافق 
 

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

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

 
نتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة  تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة ال

 التالیة: 
 

 رقم السجل التجاري  الفرع
  

  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة
  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 

  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ
 

تتعلق بالمشاركة في   (ویشار إلیھا فیما بعد مجتمعة بـ"المجموعة") لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة
التطویر، وأنشطة الوساطة، والتسویق، والمبیعات / التأجیر، والعملیات، وإدارة وصیانة العقارات، وخدمات الضیافة، وتقدیم  

 خدمات تعلیم عالي وتشغیل المعاھد الفنیة: 

 االسم 
 بلد 

 سنة التأسیس التأسیس
 المساھمة في رأس المالنسبة 

 (مباشرة أو غیر مباشرة)
 سبتمبر ۳۰   

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
شركة استثمارات المدن االقتصادیة المحدودة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۰ السعودیة ("إي سي أي إتش سي")
شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة ("أي 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۱ السعودیة زد دي سي إل")
شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة المحدودة ("أر إي أو إم")
الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة المحدودة ("أر إي إم")
شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة المحدودة ("أر إي دي") 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱٥ السعودیة شركة إعمار المعارف المحدودة ("إي كي سي")

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

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

 
م، استحوذت الشركة على ما تبقى من ۲۰۱۸عمال بالقرارات التي اتخذھا مساھمو الكیانات المذكورة أعاله خالل سنة 
ناطق الصناعیة المحدودة، شركة إدارة وتشغیل حصص في شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، شركة تطویر الم

عقارات المدن االقتصادیة، الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة  
ابضة خالل  المحدودة. وتم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بنقل ھذه األسھم لشركة استثمارات المدن الصناعیة الق

وبالنسبة لشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة    م۲۰۱۹سنة  
وشركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة، فقد تم االنتھاء منھا خالل الفترة. وبالنسبة لشركة تطویر المناطق الصناعیة  

 ید التنفیذ.المحدودة، ال تزال اإلجراءات النظامیة ق
 

للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.  ۱٤راجع اإلیضاح 
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۸ 

 

 أسس اإلعداد  .۲
 
  المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱

ً الموحدة المختصرة    األولیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة ) "التقریر المالي األولي" ("المعیار ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (   وفقا
") المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  ۳٤

 لعربیة السعودیة").القانونیین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة ا
 

ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم 
م. وعلى الرغم من ذلك، تم  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱المالیة السنویة. ویجب قراءتھا مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في  

تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموعة وأداءھا  إدراج إیضاحات 
 م لیست بالضرورة مؤشراً ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذلك، فإن نتائج الفترة األولیة المنتھیة في 

   م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تنتھي في على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي 
 أسس القیاس  ۲-۲
 

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

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

 
 ً م، یتعین على الشركة تطبیق نموذج ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦خ لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا الصادر بتاری وفقا

التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر 
 المالي لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاریخ بدء تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.  

 
م، قامت ھیئة السوق المالیة بفحص مدى مالءمة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو السماح ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة: 
 
) والعقارات  ۱٦یار المحاسبة الدولي إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس الملكیة (مع -

) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ قبل  ٤۰االستثماریة (معیار المحاسبة الدولي 
 م.  ۲۰۲۲السنة التقویمیة 

 
تثماریة بعد القیاس األولي أو خیار  السماح للشركات المدرجة بخیار سیاسة استخدام نموذج القیمة العادلة للعقارات االس -

) بعد اإلثبات األولي في القوائم المالیة المعدة  ۱٦سیاسة استخدام نموذج إعادة تقییم الممتلكات (معیار المحاسبة الدولي 
 م أو بعد ذلك. ۲۰۲۲للفترات المالیة خالل السنوات المالیة التي تبدأ خالل السنة التقویمیة 

 
 رضعملة النشاط والع  ۲-۳
 

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

 قریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. النشاط المحددة. تم ت
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۹ 

 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  .۳
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة للمجموعة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  
المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد  مبالغ اإلیرادات، 

ً  بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً  على القیمة الدفتریة للموجودات أو   جوھریا
حكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. إن األ

للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة للسنة المنتھیة 
 .  ۲٥اإلیضاح في عنھ أدناه و اإلفصاحوالذي تم  ۱۹ -م باستثناء تفشي جائحة كوفید ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
یتطور  المرض على عملیاتھا على أساس منتظم. ومع ذلك، فإن تفشي ۱۹ -تواصل المجموعة تقییم تأثیر جائحة كوفید 

المحتمل على االقتصاد الكلي وأیًضا على عملیات   ھابسرعة، بسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة تأثیر
تأثیر مثل ھذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في ھذه المرحلة، مع األخذ في االعتبار    لذلك، من الصعب تقییم  بناءالمجموعة.  

 على االقتصاد والقطاع العقاري.  المرضالمعلومات االقتصادیة المحدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي 
 

في القیمة القابلة للتحقق یؤثر على التقدیرات الرئیسیة المستخدمة في تحدید صاوف سوأنھ المجموعة الوضع الحالي  قیمت
لعقارات التطویر، والخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة وموجودات العقود، وتكلفة إتمام المشاریع والقیمة العادلة  

. المطورةعقارات الللممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة. ویرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الطلب وأسعار بیع 
دمت المجموعة أحكاًما ھامة في تقییم تأثیر تفشي الجائحة وستنظر في إعادة تقییم ھذه األحكام والتقدیرات في الفترات  استخو

 الالحقة مع تطور الموقف.  
 

 االستمراریة 
 

م، واعتباراً  ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ٦۸٥٫۹تكبدت المجموعة خسارة صافیة بمبلغ 
٪ من رأس المال.  ۲۰ملیون لایر سعودي، والتي تتجاوز  ۲٫۱۰۰من ذلك التاریخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 

 سعودي. وتشیر ھذه ملیون لایر ۲٫۷۲٥باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة موجوداتھا المتداولة بمبلغ 
ً الظروف إلى وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار   لمبدأ االستمراریة. وفقا

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

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

ءات الحكومیة واالجتماعیة والتجاریة وغیرھا من  العدید من العوامل المتطورة، بما في ذلك مدة الوباء ونطاقھ؛ اإلجرا
 اإلجراءات التي اتخذت وستتخذ استجابة للوباء؛ وتأثیر الوباء على الظروف االقتصادیة العامة القصیرة والطویلة األجل.   

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

وباإلضافة إلى ذلك، تم تخفیض جمیع النفقات غیر الضروریة، وتم إعادة تقییم العقود القائمة وشروط الدفع مع غالبیة 
على العملیات األساسیة   ۱۹ -موردیھا. عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقییم شامل للتأثیر االتجاھي لفیروس كوفید 

) واتخذت تدابیر مختلفة تھدف إلى معالجة التحدیات التشغیلیة المتوقعة وفجوات السیولة. ۲٥ح للمجموعة (انظر اإلیضا
وتستكشف اإلدارة حالیًا عدًدا من الخیارات المتاحة لھا للحصول على تمویل كاٍف لتلبیة متطلبات التمویل والمدفوعات 

 المجدولة للمقِرضین.  
 

لة التزامات الدیون الحالیة، والحصول على تسھیالت إضافیة. وعالوة على  ویشمل ذلك، من بین أمور أخرى، إعادة ھیك
 ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد وتحویل الدیون جاریة بالفعل مع المقِرضین المعنیین.
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 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۰ 

 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 (تابع)االستمراریة 
 

 فیما یلي أھم مالمح خطة تخفیف المخاطر: 
 اإلجراءات المتخذة الوصف البند

إعادة ھیكلة  
 الدیون 

قرض مستحق لوزارة  
  ۱٥اإلیضاح  -المالیة 

 (أ).
(المبلغ األساسي: 

ملیون لایر   ٥٫۰۰۰
سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات 
ملیون   ۱٫٤۰۰المتداولة:  

 لایر سعودي)

م، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة األولى، التي  ۲۰۲۰في ینایر 
م مع دفع المبلغ األساسي ۲۰۲۱م، إلى ینایر  ۲۰۲۰كانت مستحقة في یونیو  

، والعمولة المستحقة على أساس  م۲۰۲۱على سبعة أقساط، بدًءا من ینایر 
سنوي. تجري المجموعة حالیًا مناقشات مع وزارة المالیة إلعادة جدولة  

سنوات والسداد   ۳سنوات على أساس فترة سماح  ۱۰دفوعات على مدى م
م، تلقت  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰سنوات. خالل الفترة المنتھیة في  ۷على 

المجموعة مراسالت من وزارة المالیة لتأجیل العمولة المستحقة الدفع حتى  
م، وتجري المناقشات للحصول على دعم مالي إضافي  ۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰

 لیون لایر سعودي. م ٥٦٦بمبلغ 
  

قرض مستحق لبنك 
  ۱٥اإلیضاح  -تجاري 

 (ب)
  ۱٫۷(المبلغ األساسي: 

ملیار لایر سعودي، 
والمبلغ مدرج تحت 

المطلوبات المتداولة: ال  
 شيء)  

  اتفاقیة  الشركة وقعتم، ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون   ۱٫۷۰۰بمبلغ  المستحقة تسھیالتللتجاري  بنك مع معدلة تسھیالت

لایر سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة 
سنوات على أقساط متعددة نصف سنویة غیر متساویة من   ۳سماح مدتھا 

 م. ۲۰۳۰إلى عام    م۲۰۲۳سنة 
 
 

قرض مستحق لبنك  
  ۱٥اإلیضاح  -تجاري 

 (ب)
(المبلغ األساسي: 

لایر  ملیون  ٤۳۷٫٥
سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات 
ملیون   ۱۸۷٫٥المتداولة:  

 لایر سعودي).

م، طلبت المجموعة من المقِرض  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
  ۱۲من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ  القرضإعادة ھیكلة 

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

م، قام المقرض بتأجیل السداد للربع الثاني ۲۰۲۰نصف سنویة. خالل أبریل  
م، تلقت المجموعة  ۲۰۲۰یولیو    ۲۱عالوة على ذلك، في  م.  ۲۰۲۰من سنة  

أبریل   ۳۰تسھیالت / خطاب اتفاق مالي من المقِرض لتمدید السداد من 
أقساط نصف   ۷م على أن یتم سداده على ۲۰۲٤أبریل  ۳۰م حتى ۲۰۲۱

ضمانات وتأمینات  معملیون لایر سعودي  ٦۲٫٥سنویة متساویة بقیمة 
ح شروط سداد  ااقترب علیھا الرد تممجموعة ال. ومع ذلك، محددة وتعھدات

سنوات، والمناقشات جاریة  ۷سنوات وفترة سداد  ۳معدلة بفترة سماح 
 لالنتھاء من خطة إعادة الھیكلة المطلوبة.

 
قرض مستحق لبنك  

  ۱٥اإلیضاح  -تجاري 
 (ب)

(المبلغ األساسي: 
ملیون لایر   ۹۷٦٫۲٥

سعودي، والمبلغ مدرج 
تحت المطلوبات 

  ۷۹۸٫۷٥اولة:  المتد
 ملیون لایر سعودي).

 

م، طلبت المجموعة من المقِرض  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
  ۱۲إعادة ھیكلة إقراضھ من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ 

شھًرا القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر سنوات، 
سنوات بأقساط  ۷سنوات وتسدید على  ۳ھا مھیكلة على فترة سماح مدت

یونیو  ۳۰نصف سنویة. قام المقِرض بتأجیل المدفوعات المستحقة في 
م، والمناقشات جاریة لتأجیل السداد  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۲۰

 واالنتھاء من خطة إعادة الھیكلة المطلوبة.
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۱۱ 

 

 (تابع)والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة .  األحكام ۳
 

 اإلجراءات المتخذة الوصف البند
 ترتیب إعادة

 رأس تسھیالت
 العامل  المال

تسھیالت رأس المال  
العامل المستحق لبنك 

.  ۱٦إیضاح  -تجاري 
  ۱۷۰(المبلغ الرئیسي: 

 ملیون لایر سعودي).

، استلمت المجموعة جدوالً  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
إعادة الھیكلة المقترحة من البنك لتسھیالت رأس المال  إرشادیًا یوضح خطة  

ملیون لایر سعودي، على أن تتم إعادة ھیكلتھا إلى  ۱۷۰العامل البالغة 
  ٤أقساط سنویة على مدى  ۸قرض متوسط األجل، على أن یتم سداده في 

والمناقشات جاریة لوضع   .محددة یناتأموتسنوات مع ضمانات وتعھدات 
 على خطة إعادة الھیكلة المطلوبة اللمسات األخیرة 

تحویل الدین  
إلى حقوق  

 ملكیة

تحویل جزء من قرض  
وزارة المالیة إلى حقوق  

 ملكیة

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

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

 
باإلضافة إلى ذلك، ال تزال المناقشات جاریة بین وزارة المالیة وصندوق 
االستثمارات العامة فیما یتعلق باستبدال جزء من القرض المستحق إلى  

التفاقیة القرض المبرمة مع وزارة المالیة بتاریخ  وفقاً وزارة المالیة، 
م) المعدل بتاریخ ۲۰۱۱مایو  ۲۳ھـ، (الموافق ۱٤۳۲/۲۰/۰٦
بمبلغ إجمالي قدره   م)۲۰۱٥یونیو  ٤ھـ، (الموافق ۱۷/۰۸/۱٤۳٦

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

ً بعد ذلك، و عامة التفاقیة االكتتاب، سیدخل صندوق االستثمارات ال وفقا
سھًما جدیًدا في   ۲۸۳٫۳۳۳٫۳۳٤كمستثمر في الشركة من خالل إصدار 

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

 
قانونیة ستؤدي اتفاقیة االكتتاب، الخاضعة الستكمال اإلجراءات ال
  الشركة والتنظیمیة، إلى زیادة رأس المال وتسویة كامل الدین المستحق على  

  ۲٫۸۳۳٫۳۳۳٫۳٤۰لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجدید البالغ 
 لایر سعودي.

 
بدأت المجموعة عملیة لتحدید المجاالت التشغیلیة لتحسین التكلفة. یتم النظر  األداء التشغیلي  تحسین التكلفة

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

 
لمجموعة باستخدام سیناریوھات بناًء على بیان المركز المالي الموحد الحالي للمجموعة، تم إعداد التوقعات التفصیلیة ل 

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

، وإعادة الھیكلة المستمرة للدیون، وتظل اإلدارة  ۱۹ -الیة الموحدة المختصرة األولیة، بما في ذلك تأثیر جائحة كوفید الم
والمكلفون بالحوكمة واثقین من وجود تسھیالت مناسبة وكافیة وسیتم إتمام تحویل الدیون إلى حقوق الملكیة. ومع ذلك، ال  

ى اآلن باستثناء ما تم اإلفصاح عنھ في خطة التخفیف، واإلجراءات القانونیة والتنظیمیة توجد اتفاقیات إعادة ھیكلة موقعة حت
 المتعلقة بتحویل الدین إلى حقوق ملكیة قید التنفیذ.

 
لألسباب المذكورة أعاله، تم إعداد القوائم المالیة على أساس االستمراریة. وإذا لم تحصل المجموعة على التمویل ولم تنجح 

اد المجدول وتحویل الدین إلى حقوق الملكیة، فھناك عدم تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة المجموعة  شروط السد
لمبدأ االستمراریة. وال تحتوي القوائم المالیة على أي تعدیالت قد تكون مطلوبة إذا كانت المجموعة  وفقاً على االستمرار 

 مراریة. لمبدأ االست وفقاً غیر قادرة على االستمرار 
 

عالوة على ذلك، ال یمكن لإلدارة أن تستبعد احتمال أن یكون للفترات الطویلة من الضغوط االقتصادیة على البیئة االقتصادیة  
التي نعمل فیھا، تأثیراً محتمالً على المجموعة ومركزھا المالي ونتائجھا التشغیلیة على المدى المتوسط والطویل. وقد یتطلب 

 الظروف المزید من اإلفصاحات المعززة في القوائم المالیة للمجموعة للفترات الالحقة. التغیر في 
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۱۲ 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  
م فیما عدا التغییر في السیاسة المحاسبیة لتكلفة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

تكالیف  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -نقل البضائع المبنیة بمرور الوقت  -ول األعمال االقتراض بسبب اعتماد قرار جد
 ).  ٥االقتراض (انظر اإلیضاح 

 
 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  .٥
 

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

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

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

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

 واألثر الناتج عن تغییر السیاسة المحاسبیة على القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة كما یلي: 
 

 السیاسة السابقة
 

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

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

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

 
یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على الموجودات المؤھلة من  

 الیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تك
 

 السیاسة المعدلة
 

تتكون تكالیف االقتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال. تتم رسملة  
ة حتى تلك المرحلة  تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل، باستثناء عقارات التطویر، باستخدام معدل الرسمل

التي یتم فیھا فعلیا إتمام تنفیذ األعمال الضروریة إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف 
على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة األولیة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمیع ھذه  

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

 األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فیھا.
 
تم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على الموجودات المؤھلة من  ی

 تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. 
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۱۳ 

 

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٥
 

 السیاسة المعدلة (تابع)
 

 
حسب المدرج 

 سابقاً 

بموجب  تالتعدیال
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة ۲۳الدولي 
 )"۰۰۰"( )"۰۰۰"( )"۰۰۰"( 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  
 قائمة المركز المالي

    
 ۸۷۷٫۰٦٥ ) ۱۷۷٫۳۱٥( ۱٫۰٥٤٫۳۸۰ الجزء غیر المتداول  -عقارات تحت التطویر 

 ۷٥۳٫۳۳۸ ) ۳٦٫۷۸۸( ۷۹۰٫۱۲٦ الجزء المتداول -عقارات تطویر 
 ٦۹۰٫۲٦٤ ) ۲٤٫٦٤۸( ۷۱٤٫۹۱۲ الجزء غیر المتداول –إیرادات غیر مفوترة 
 ۳٦۲٫۱٤۱ - ۳٦۲٫۱٤۱ الجزء المتداول –إیرادات غیر مفوترة 

 ۱۷٫۳۲۹٫۰۳۹ ) ۲۳۸٫۷٥۱( ۱۷٫٥٦۷٫۷۹۰ إجمالي الموجودات 
 ) ۱۱٦٫٤۰۰( ) ۱۸٫۱٥٦( ) ۹۸٫۲٤٤( عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة األجل

 )٦٫۸٤۷٫۸۸۰( ) ۱۸٫۱٥٦( )٦٫۸۲۹٫۷۲٤( إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 )۱٫٤۱٤٫۲۱۲( ) ۲٥٦٫۹۰۷( )۱٫۱٥۷٫۳۰٥( خسائر متراكمة

  

 
حسب المدرج 

 سابقاً 

بموجب  تالتعدیال
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة  ۲۳الدولي  
  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  

 المركز الماليقائمة 
    

 ۱٫٤۱۸٫۱٦۰ ) ۱۸٤٫۹٤۹( ۱٫٦۰۳٫۱۰۹ الجزء غیر المتداول -عقارات تطویر 
 ۳۸٥٫۸۳۷ ) ۲٥٫۲٦۱( ٤۱۱٫۰۹۸ الجزء المتداول -عقارات تطویر 

 ۱۸۳٫۹۰۰ ) ۲٥٫۲۲۳( ۲۰۹٫۱۲۳ الجزء غیر المتداول –إیرادات غیر مفوترة 
 ٥۰۲٫۳٤٤ - ٥۰۲٫۳٤٤ الجزء المتداول –إیرادات غیر مفوترة 

 ۱۷٫۱۰٦٫۲٦٦ ) ۲۳٥٫٤۳۳( ۱۷٫۳٤۱٫٦۹۹ إجمالي الموجودات 
 ) ٦۸٫۹۱۸( ٥۷٥ ) ٦۹٫٤۹۳( عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة األجل

 )۷٫۲۱۱٫۲٥۹( ٥۷٥ )۷٫۲۱۱٫۸۳٤( إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 ) ۸٦۸٫۹۳٥( ) ۲۳٤٫۸٥۸( ) ٦۳٤٫۰۷۷( خسائر متراكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة
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۱٤ 

 

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٥
 

 السیاسة المعدلة (تابع)
 
 

 
حسب المدرج 

 سابقا

التعدیل بموجب 
معیار المحاسبة 

 المبالغ المعدلة  ۲۳الدولي 
 )"۰۰۰"( )"۰۰۰"( )"۰۰۰"( 
 

 قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر
    
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
    

 ۹٦۸٫٦۰۹ ) ۱۸٫۲۷۹( ۹۸٦٫۸۸۸ یراداتاإل
 ) ٦٥۷٫۷۹۷( ۲٦٫٦۷۱ ) ٦۸٤٫٤٦۸( یراداتاإلتكلفة 

 ۳۱۰٫۸۱۲ ۸٫۳۹۲ ۳۰۲٫٤۲۰ مجمل الربح
 ) ۳۲۹٫۲۱۲( ۸٫۳۹۲ ) ۳۳۷٫٦۰٤( رئیسیةالعملیات الخسارة من 

 ) ۲٦۷٫٥٥٦( ) ۳۰٫٥٦۳( ) ۲۳٦٫۹۹۳( أعباء تمویلیة
 ۱۰۲٫۱۳٦ ۱۲۱ ۱۰۲٫۰۱٥ إیرادات أخرى 

 ) ٤۸٥٫۸٥۸( ) ۲۲٫۰٥۰( ) ٤٦۳٫۸۰۸( خسارة السنة قبل الزكاة
 ) ٤٥٫۰۰۰( - ) ٤٥٫۰۰۰( الزكاة

 ) ٥۳۰٫۸٥۸( ) ۲۲٫۰٥۰( ) ٥۰۸٫۸۰۸( صافي خسارة السنة 
 ) ٥٤٤٫٦٦۹( ) ۲۲٫۰٥۰( ) ٥۲۲٫٦۱۹( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

 ) ۰٬٦۲٦( ) ۰٬۰۲٦( ) ۰٬٦۰( خسارة السھم (باللایر السعودي لكل سھم)
 
 م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
    

 ۷۲۸٫۳۱۰ ۹٫٥۷٤ ۷۱۸٫۷۳٦ یراداتاإل
 ) ٤۷۸٫٤۰۱( ۱۸٫۷۳٥ ) ٤۹۷٫۱۳٦( یراداتاإلتكلفة 

 ۲٤۹٫۹۰۹ ۲۸٫۳۰۹ ۲۲۱٫٦۰۰ مجمل الربح
 ) ۲۱٥٫٥۰۷( ۲۸٫۳۰۹ ) ۲٤۳٫۸۱٦( رئیسیةالعملیات الخسارة من 

 ) ۱۷٤٫٥٦۷( ) ۲۸٫۷٥٥( ) ۱٤٥٫۸۱۲( تمویلیةأعباء 
 ) ۲۷٤٫۲۷۷( ) ۸٫٥۳۰( ) ۲٦٥٫۷٤۷( خسارة الفترة قبل الزكاة 

 ) ۳۷٫٥۰۰( - ) ۳۷٫٥۰۰( الزكاة
 ) ۳۱۱٫۷۷۷( ) ۸٫٥۳۰( ) ۳۰۳٫۲٤۷( صافي خسارة الفترة

 ) ۳۳۹٫۸۲٥( ) ۸٫٥۳۰( ) ۳۳۱٫۲۹٥( إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
 ) ۰٬۳۷( ) ۰٬۰۱( ) ۰٬۳٦( السعودي لكل سھم)خسارة السھم (باللایر 

التأثیر على قائمة التدفقات النقدیة (صافي التدفقات 
 النقدیة):

   

 ) ۱۰۲٫۹۲۷( ) ٤۸۸( ) ۱۰۲٫٤۳۹( أنشطة تشغیلیة
 ) ٤۷۱٫۳٤۰( - ) ٤۷۱٫۳٤۰( أنشطة استثماریة

 ۷۸٥٫٤۲٥ ٤۸۸ ۷۸٤٫۹۳۷ أنشطة تمویلیة
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۱٥ 

 

 والتفسیرات التعدیالتالمعاییر الجدیدة  .٦
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

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

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف

من الفترات  ساري اعتباراً 
التي تبدأ من أو بعد  

 التاليلتاریخ ا
   

  ۳۹معیار المحاسبة الدولي 
  ٤ المالي  للتقریر ةالدولی یرایوالمع

 ۱٦و ۹و ۷و

 م ۲۰۲۱ ینایر ۱ المرحلة الثانیة –تشكیل معیار سعر الفائدة  إعادة

 م ۲۰۲۲ ینایر ۱ تكلفة تنفیذ العقود – المعاوضة  عقود ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي   التحسینات الدولیة للتقریر المالي   المعاییر

 م ۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸
 م ۲۰۲۲ ینایر ۱

 م ۲۰۲۲ ینایر ۱ الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام. ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۲ ینایر ۱ النظام  مفاھیم الى إشارة ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة تصنیف  ۱معیار المحاسبة الدولي 
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ 
الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار 

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي    ۱۰الدولي للتقریر المالي  

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى
 

تقوم المجموعة بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على قوائمھا المالیة عند التطبیق، حیثما ینطبق 
 ذلك. 

 
 اإلیرادات  .۷
 

 فترة الثالثة           
 أشھر المنتھیة 

 فترة الثالثة
 المنتھیةأشھر 

 فترة الثالثة
 أشھر المنتھیة 

 فترة الثالثة
 أشھر المنتھیة

 سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰ 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (معدل)  (معدل)  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 

     اإلیرادات حسب قطاعات التشغیل: 
 ٤٤٥٬٤۷٥ ۲۳۰٬۸٤٤ ٦٦٬۳٤٥ ٥۷٬٤۹۹ سكنیةنشطة أ

 ۱۷٦٬۰٤۲ ۱۳۳٬٥۱۱ ٥۷٬۸۹۸ ۳۰٬۸٥۷ تطویر صناعي
 ٥٦٬۹٥۹ ٦۳٬۲٥۲ ۱۹٬۷٦٥ ۳۱٬٦۰۱ ضیافة وترفیھ 

 ٤۹٬۸۳٤ ٥۳٬٥٦٤ ۱٦٬۳٥۰ ۱۲٬۷۱۸ أخرى  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱۳۲٬٦۷٥ ۱٦۰٬۳٥۸ ٤۸۱٫۱۷۱ ۷۲۸٬۳۱۰ 

 ════════ ════════ ════════ ════════ اإلیرادات حسب الطبیعة:  
 ٥۰۸٬۱۲٥ ۲٥٦٫۳٥٤ ۸۹٬۱۹۱ ٤٦٬۹۲٥ بیع عقارات

 ۹٦٬٦۸۰ ۹۸٫۹۹٦ ۳۳٬۰۱٥ ۳٤٬٥٤٤ التأجیر
 ٥۸٬٥۱۳ ٦۱٫۰٦۰ ۱۹٬٦۳۰ ۳۰٬۳۳۸ ضیافة 
 ٦٤٬۹۹۲ ٦٤٫۷٦۱ ۱۸٬٥۲۲ ۲۰٬۸٦۸ أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱۳۲٬٦۷٥ ۱٦۰٬۳٥۸ ٤۸۱٫۱۷۱ ۷۲۸٬۳۱۰ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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۱٦ 

 

 تكلفة اإلیرادات .۸
 

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

فترة التسعة أشھر 
 المنتھیة في

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (معدل)  (معدل)  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
     

 ۱۷۱٬۹۷۰ ۱۳٤٬۹۱٥ ٥۰٬۸۰۰ ۲۹٬۲۷۹ ) ۱-۸تكلفة العقارات (اإلیضاح 
مخصص عقارات التطویر  

 )۱۳(اإلیضاح 
 

(٥٬۹٤٥) - 
 

٦٤٬٥٦٦ - 
 ۱۰۷٬٦۲۱ ۱۱۱٬۳۱۷ ۳٥٬۲۰۲ ۳۷٬۰۱٦ استھالك

 ٥۹٬۱۰۳ ٥۰٬٦۷٥ ۱۹٬٦۷٥ ۱٦٬۳٥۲ تكالیف موظفین
 ۱۲٬۸۱۹ ۱۳٬٥۷۸ ٤٬۲۳۸ ٦٬۸۲٥ ضیافة 
 ۱۲٦٬۸۸۸ ۱۱۷٬۹۲۷ ٤۳٬۹۹٤ ۳۸٬٦۳۱ أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱۲۲٬۱٥۸ ۱٥۳٬۹۰۹ ٤۹۲٫۹۷۸ ٤۷۸٬٤۰۱ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٦٫۲ بلغبم المؤجرة لعقاراتالمصاریف المتعلقة با تشمل تكلفة العقارات ۸-۱

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۲
 

 اإلیرادات األخرى .۹
 

 تتكون اإلیرادات األخرى بشكل رئیسي مما یلي:
 

أبرمت المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع طرفین خارجیین لتطویر وتمویل وتشغیل معھد أكادیمي تعلیمي في مدینة   )۱
ً وفقالملك عبد هللا االقتصادیة.  لشروط االتفاقیة، فإن صافي خسارة التشغیل للعمر اإلنتاجي للمعھد یجب تمویلھا  ا

  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ،ضافةملیون دوالر أمریكي. وباإل ٥۸٫٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 
تم سداد صافي الخسارة    أمریكي.وبالتالي،ملیون دوالر    ۱٦، تمت الموافقة على تمویل إضافي بقیمة  م۲۰۲۰سبتمبر  

ملیون لایر سعودي)،  ۳۹٫۲م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۳٥٫٦التشغیلیة للمعھد المذكور والبالغة 
ً إیرادات أخرى كاحتسابھا  تم وقد المتكبدة خالل الفترة،  لذلك.  وفقا

 
م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۲۷٫٤بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ  )۲

 ملیون لایر سعودي). ۲٥٫۲
 

ملیون   ٥٫۲خالل الفترة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة مما نتج عنھ ربح بلغ   )۳
 ملیون لایر سعودي). ۳٤٫۱م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
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۱۷ 

 

 خسارة السھم  .۱۰
 

تم احتساب خسارة السھم األساسیة للفترة بقسمة صافي خسارة الفترة العائدة إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح  
 لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. 

 
مالكي األسھم للشركة األم (بعد تعدیل الفائدة على یتم احتساب الخسارة المخفضة للسھم بقسمة صافي الخسارة العائد إلى 

األسھم الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة زائد المتوسط المرجح لعدد  
دیة. وبما أن المجموعة  األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم عا

لیس لدیھا أي أسھم قابلة للتحویل فإن الخسارة األساسیة للسھم تساوي الخسارة المخفضة للسھم. عالوة على ذلك، لم یتم 
 عرض احتساب خسارة منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل الفترة. 

 
 حو التالي:یتم احتساب خسارة السھم على الن

 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۲۰

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۲۰۱۹

فترة التسعة 
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۲۰

فترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۲۰۱۹

 (معدل)  (معدل)  
     

األسھم في   حاملي صافي الخسارة العائد إلى 
 ) ۳۱۱٫۷۷۷( )٦۷۳٫۷٦۸( )۲۱۲٫۸۰٥( )۱۸۷٫۳۳۹( )لایر سعودي " ۰۰۰" (الشركة األم 

     
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

) "۰۰۰ "( ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ 
     

األساسیة  -خسارة السھم (باللایر السعودي)  
 ) ۰٬۳۷( )۰٬۷۹( )۰٬۲٥( )۰٬۲۲( والمخفضة 

     
 الممتلكات والمعدات .۱۱

  
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٦۱۳تتضمن الممتلكات والمعدات بصفة أساسیة موجودات بنیة تحتیة بمبلغ 

م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫٥۸۱ملیون لایر سعودي) وأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ  ۲٫٥٥۱
نشائیة فما یتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة الملك عبد هللا  إملیون لایر سعودي)، والذي یمثل تكالیف  ۱٫۸۱۷
م، بلغت اإلضافة في األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰دیة. خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في االقتصا
 ملیون لایر سعودي).  ٤٦۸م: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦۱٫٤

 
 العقارات االستثماریة .۱۲

  
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۸۲۰تشمل العقارات االستثماریة أراضي فضاء وتكالیف ذات صلة تبلغ 

ملیون لایر سعودي)، والعقارات المكتملة والتي تحت اإلنشاء، بالصافي بعد االستھالك المتراكم واالنخفاض في   ۲٫۸۲۱
ملیون لایر سعودي). وبناًء على فحص االنخفاض    ۲٫۱۷۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٫۱۳۱القیمة، بمبلغ  

  ۱٥٫٥لقیمة الذي أجرتھ اإلدارة على العقارات االستثماریة، قامت المجموعة بتسجیل خسارة انخفاض في القیمة بلغت في ا
 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
ملیون لایر سعودي   ٤۷٫٤۱۳مقَیِّم مستقل،  بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة، بناًء على التقییم الذي قام بھ  

م ال تختلف بشكل جوھري عن  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰م. وتعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة كما في ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱القیمة العادلة كما في 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۸ 

 

 عقارات التطویر .۱۳
 

ملیون لایر سعودي   ٦٤٫٥التطویر وأثبتت مخصص بمبلغ  أجرت المجموعة تقییماً لصافي القیمة القابلة للتحقق لعقارات
 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱٤

 سبتمبر   ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 استثمار في شركة تطویر الموانئ ("بي دي سي") 
 ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ ۲٫۳۸۰٫۰٤۳ (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)

استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف لالستثمار العقاري والتنمیة 
 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰ ("بیوتات") (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

   
 ۲٫٤۲٥٫۸۳۳ ۲٫٤۱۱٫۹۲۷ 
 مشروع مشترك  -الموانئ استثمار في شركة تطویر  أ)
 سبتمبر   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ۲٫٤۸۷٫٥۲۰ ۲٫٤۸۷٫٥۲۰ استثمار
 ۱۱۷٫٤۸۰ ۱۱۷٫٤۸۰ شراء أسھم من حملة أسھم آخرین

   
 ۲٫٦۰٥٫۰۰۰ ۲٫٦۰٥٫۰۰۰ 
   

   الحصة في نتائج شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:
 ٥۹٫٤۸۹ ٤۸٫۸٥۱ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 

 ۷٫۹۸۳ ۲٦٫۰۳۳ الحصة من ربح الفترة / السنة، بعد خصم المحمل للزكاة
 ) ۱۸٫٦۲۱( )۱۲٫۱۲۷( الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للفترة / السنة 

   
 ٤۸٫۸٥۱ ٦۲٫۷٥۷ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

   
 ) ۲۸۷٫۷۱٤( )۲۸۷٫۷۱٤( الربح من بیع أرض وإیرادات عمولة استبعاد الحصة في 

   
 ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ ۲٫۳۸۰٫۰٤۳ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة

 
م، دخلت شركة تطویر الموانئ في عقد مقایضة سعر فائدة ("عقود المقایضة")، ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

للتحوط من التقلبات السلبیة المستقبلیة في أسعار الفائدة على قرضھا طویل األجل. تم إثبات ھذه مع البنوك التجاریة المحلیة،  
 ً بالقیمة  األدوات المالیة المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا الحقا

یضة في بدایتھا كتحوط للتدفق النقدي. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل  العادلة. حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقا
التدفقات النقدیة ألسعار الفائدة على قرض طویل األجل من سعر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض بالكامل. 

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

 المختصرة.
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۹ 

 

 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱٤
 
 مشروع مشترك (تابع) -الموانئ استثمار في شركة تطویر  أ)

 
م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۰۳م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰في  

نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل معھا شركة تطویر الإلى التقییم المحدد بواسطة    ملیون لایر سعودي) استناداً   ۷۸٫۸
لموانئ. تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر الموانئ مع ا

دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۲٫۱المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ  
األولیة  لایر سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ۱۹٫۰۸م: ۲۰۱۹

یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في   الموحدة المختصرة بصفتھ جزء من حصتھا.
 لكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي یكون فیھا البند المتحوط لھ یؤثر على الربح أو الخسارة. حقوق الم

 
 شركة زمیلة –استثمار في بیوتات  ب)

 
م، دخلت الشركة في ترتیب مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس منشأة جدیدة وھي بیوتات ۲۰۱٦خالل السنة  

ة محدودة ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. تمتلك الشركة أسھما ــ شركة ذات مسؤولی
ملیون  ٥٤٪ من رأس مال شركة بیوتات. وطبقا التفاقیة المساھمین، فقد قامت الشركة باستثمار إضافي بمبلغ ۲۰بنسبة 

ملیون   ٥٤م باعت الشركة قطعة أرض إلى بیوتات بمبلغ  ۲۰۱٦لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة  
لایر سعودي. وبما أن شركة بیوتات لم تبدأ عملیاتھا فإن الحصة في نتائج شركة بیوتات للفترة / السنة تعتبر غیر جوھریة 

 للمجموعة. 
 

 فیما یلي الحركة في شركة بیوتات خالل الفترة / السنة: 
 
 سبتمبر   ۳۰  

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )مراجعة(غیر   
  )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
    

 ۲۰۰ ۲۰۰  استثمار أولي
 ٥۳٫۷٥٥ ٥۳٫۷٥٥  استثمار إضافي

 ) ۸٫۱٦٥( )۸٫۱٦٥(  استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض 
    
  ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰ 
 

 القروض طویلة األجل .۱٥
 سبتمبر   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض من وزارة المالیة (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)
 ۳٫۱۱۳٫۷٥۰ ۳٫۱۰۱٫۱۰۳ أخرى (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

 ۸٫۱۰۱٫۱۰۳ ۸٫۱۱۳٫۷٥۰ 
 )۱٫٥٥۷٫٥۰۰( )۲٫۳۸٦٫۲٥۰( ) و (ب) أدناه)أالجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (

   
 ٦٫٥٥٦٫۲٥۰ ٥٫۷۱٤٫۸٥۳ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۰ 

 

 القروض طویلة األجل (تابع) .۱٥
 

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

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

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

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

 ً  . سنویا
 

ملیون لایر سعودي.   ۲٫۰۰۰مع بنك تجاري بمبلغ    م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة۲۰۱٤خالل سنة   )(ب
یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما 

ملیون لایر سعودي).   ۹۷٦٫۲٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٫۲٥م مبلغ ۲۰۲۰یونیو  ۳۰في 
 ً   ۳۱م حتى  ۲۰۱۸یونیو    ۳۰من    یة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتباراً لشروط االتفاق  وفقا

ملیون لایر سعودي،  ۷۹۸٫۷٥م. وتم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا، بمبلغ ۲۰۲۱دیسمبر 
 ً قتصادیة، بقیمة  لمدینة الملك عبد هللا اال كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا

ملیون لایر سعودي، بناًء على التعرض الحالي القائم من قبل الشركة، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر  ۱٫۹۲۰
 ملیون لایر سعودي.   ۲٫٥۰۰بمبلغ 

 
ملیون لایر سعودي   ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٥خالل سنة  

م  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما في  ویترتب
ً ملیون لایر سعودي).  ٤۳۷٫٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۳۷٫٥مبلغ  لشروط االتفاقیة،  وفقا

م. وتم  ۲۰۲۳أبریل    ۲۰م حتى  ۲۰۱۹أكتوبر    ۲۰من    یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتباراً 
ملیون لایر سعودي، كمطلوبات متداولة. القرض    ۱۸۷٫٥، بمبلغ تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھراً 

 ً   ۱٫٥۰۰لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ    مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا
ً  ٪ تم استكمالھ فعلیاً ۹۲ملیون لایر سعودي منھا نسبة  بسند  والجزء المتبقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضا

 ملیون لایر سعودي.  ۱٫۲۰۰ألمر بمبلغ 
 

ملیون لایر    ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٥م و  ۲۰۱٤خالل السنتین  
دالت التجاریة السائدة. بلغ الرصید القائم لتسھیالت القروض، سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المع

ملیون لایر سعودي).   ۱٫۷۰۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۷۰۰م، مبلغ  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰كما في  
 ً ل ثالث لبنود االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي ثمانیة سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھا وفقا

من تاریخ االتفاقیتین. وبغرض التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب تسھیل إضافي من قبل   سنوات اعتباراً 
ملیون لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث  ۲٥۰البنك بمبلغ 

 ً سبتمبر   ۳۰للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. خالل الفترة المنتھیة في    یكون أصل القرض متاحا
ملیون لایر سعودي. وبالتالي، فإن    ۱٫۷۰۰تسھیالت بمبلغ  بالبنك التجاري    مع   معدلة  اتفاقیة   الشركة   وقعتم،  ۲۰۲۰

تعددة نصف سنویة غیر متساویة سنوات على أقساط م ۳المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتھا 
لمدینة الملك   م. إن تسھیالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكاً ۲۰۳۰إلى عام  م ۲۰۲۳من سنة 

ً  ۳٫۰۰۰عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ  مضمونة  ملیون لایر سعودي. وتسھیالت القرض أیضا
 سعودي.ملیون لایر  ۱۷۰۰بسند ألمر بمبلغ 

 
جاریة بالفعل. للتفاصیل،  المقرضین    معوعالوة على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد  

 . ۳یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۱ 

 

 القروض قصیرة األجل  .۱٦
 

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

  ۳۰ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و  ۱۷۰تقسیمھا إلى م، وتم ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲۰۰إلى 
ملیون لایر سعودي. بلغ الرصید   ۲۰۰ملیون لایر سعودي للتسھیل االئتماني المستندي، وھي مضمونة بسند أذني بقیمة 

 ۳۱سعودي ( ملیون لایر ۱۷۰م مبلغ ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰القائم لرأس المال العامل والتسھیل االئتماني المستندي كما في 
خالل    ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ۳٫۷م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي) وال شيء (  ۱۷۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر  

، استلمت المجموعة جدوالً إرشادیًا یوضح خطة إعادة الھیكلة المقترحة من البنك م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الفترة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي، على أن تتم إعادة ھیكلتھا إلى قرض متوسط األجل، على أن    ۱۷۰  لتسھیالت رأس المال العامل البالغة

سنوات مع ضمانات وتعھدات وتأمینات محددة. والمناقشة جاریة لوضع اللمسات    ٤أقساط سنویة على مدى    ۸یتم سداده في  
 األخیرة على خطة إعادة الھیكلة المطلوبة.

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

م بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسھیالت القرض المذكور ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة    ۱٥۰مبلغ  
 سعودي. بلغ الرصید القائم لرأس  ملیون لایر  ۲٫٥۰۰عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ  

م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٥۰م مبلغ  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰المال العامل والتسھیل االئتماني المستندي كما في  
 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ٤۲٫۷م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۹ملیون لایر سعودي) و  ۱٥۰

 
ملیون لایر سعودي من بنك تجاري    ۹٥سبق، فقد استفادت الشركة أیًضا من تسھیالت قصیرة األجل بمبلغ  باإلضافة إلى ما  

ملیون لایر سعودي للتسھیل   ٤٥ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و    ٥۰آخر، بأسعار تجاریة سائدة، وتم تقسیمھا إلى  
م  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ل والتسھیل االئتماني المستندي اعتبارا من االئتماني المستندي. بلغ الرصید القائم لرأس المال العام

م: ال شيء)،  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۸٫٤م: ال شيء) و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ٥۰مبلغ  
 على التوالي. 

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین .۱۷

 
 الوصف العام للخطة

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

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

 سبتمبر   ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ٦٤٫۲۲۰ ٦۳٫۸٦۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
   

   الموحدة المختصرة: األولیة المدرج في قائمة الربح أو الخسارة
 ۱٤٫٤۲۱ ۱۰٫۲۳۹ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۲٫۸۱۳ ۱٫۰٤٦ تكلفة الفوائد
   

 ۱۱٫۲۸٥ ۱۷٫۲۳٤ 
   الموحدة المختصرة: األولیة الشامل اآلخرالمتضمن في قائمة الدخل 

   ربح إعادة القیاس الناشئ عن: 
 ) ٤٤۸( - االفتراضات المالیة  -
 ) ٤٫۳٦۲( - تعدیالت بناًء على الخبرة -

 ) ٤٫۸۱۰( - ربح اكتواري
   

 ) ۱۲٫۷۷٦( )۱۱٫۰۹۳( منافع مدفوعة
   

 ٦۳٫۸٦۸ ٦٤٫۰٦۰ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۲ 

 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع) .۱۷
 

م. ولذلك، فإن ربح /  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لم یكن ھناك أي تغیر في االفتراضات االكتواریة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 خسارة الفترة االكتواریة ھي صفر.

 
 االفتراضات االكتواریة 

 
 تطبیقھا في تاریخ التقریر المالي: فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة التي جرى 

 
 سبتمبر   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
   

 ٪ ۲٬۹۷ ٪۲٬۹۷ معدل الخصم 
   

 ٪ ۳٬٥ ٪۳٬٥ معدل زیادة الرواتب المستقبلي/المتوقع
   

 ٪ ۱٬۱۷ ٪۱٬۱۷ معدل الوفیات
   

ومدة حسب العمر  معدل تسریح الموظفین من الخدمة
 متوسط -الخدمة 

حسب العمر ومدة 
 متوسط -الخدمة 

   
 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات .۱۸

 
 سبتمبر   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ۳٤۰٫۲٥٦ ٤۰۹٫۹۳٦ ذمم دائنة تجاریة 
 ۲۱۸٫۰۲٤ ۳۲٥٫۹٥۹ تمویل مستحقةعباء أ

 ۲۸٤٫۷۷۲ ۲٤٦٫۰٥٥ مبالغ محتجزة دائنة
 ۱۳۲٫۲۲۳ ۸٤٫٤٥۷ تكالیف عقود مستحقة الدفع

 ۹٤٫۰٦۹ ٦٤٫۸۳٦ دفعات مقدمة من العمالء
 ٤٤٫۳۲۱ ٤۰٫۹٦۰ مبالغ تبرعات ألغراض خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)

 ۱٥٫۱۰٦ ۱۱٫۱۲٥ )۲۰مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ۳٫۷۳۷ ۱۲٫۱۳٥ ضریبة قیمة مضافة مستحقة 

 ۱٥٤٫۰۸۳ ۱۷۱٫۷۰٥ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۳٫۳۰۷ ۳٫٦٤۰ برنامج تملك منزل -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 

 ۱٥٫۲۱۰ ۱۷٫۷۸٥ أرباح غیر مكتسبة
    ۱٫۳۸۸٫٥۹۳ ۱٫۳۰٥٫۱۰۸ 
   

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

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

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۳ 

 

 الزكاة .۱۹
 

 المحمل للفترة / السنة
 

 سبتمبر   ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ٤٥٫۰۰۰ ٤۱٫۲٥۰ المحمل للفترة / السنة 
   

 األم وشركاتھا التابعة. یستند المخصص للفترة / للسنة على الوعاء الزكوي الموحد لكل من الشركة  
 

 الحركة في المخصص
 

 فیما یلي بیان للحركة في مخصص الزكاة: 
 سبتمبر   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )مراجعة(غیر  
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ۱٥٦٫۸٤۳ ۱۲۱٫۸۱٦ السنة  / في بدایة الفترةكما 
 ٤٥٫۰۰۰ ٤۱٫۲٥۰ المحمل للفترة / السنة 
 ) ۸۰٫۰۲۷( )٤٥٫٤۰۱( السنة   / المدفوع خالل الفترة

   
 ۱۲۱٫۸۱٦ ۱۱۷٫٦٦٥ في نھایة الفترة / السنة كما 

   
 معامالت األطراف ذات العالقة  .۲۰

 
خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي العالقة  

. تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة  ۲٤المحاسبة الدولي في معیار 
والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذا جوھریا. وتم تنفیذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل معقول أن تكون متاحة خالل دورة األعمال العادیة بشروط لم تكن أكثر مالءمة 
في معامالت مماثلة مع أطراف لیست ذات عالقة، أي مماثلة لتلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري. باإلضافة إلى  

 :، فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا۱٤اإلیضاح 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھر لفترتي الثالثة
 (باللایر السعودي)

 

 
۲٤ 

 

 العالقة (تابع)معامالت األطراف ذات  .۲۰

 طبیعة المعامالت  طرف ذو عالقة 
مبالغ المعامالت لفترة التسعة  

 أشھر المنتھیة
 

 الرصید كما في 
سبتمبر  ۳۰    

 م۲۰۲۰
سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
سبتمبر  ۳۰ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
    )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "(  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 

        المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:
 ۳٫۲۱۱ ٥٫٤٦۲  ٦٫٥٦۱ ۲٫۱۷٦  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة   أطراف ذات عالقة 

 ۱٫٦٥۰ -  ٤٫۱٤٦ ۱۲٫٦٤٤  بیع عقارات  
 - ۳۰  - ۳۰  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
          

 ۹۷۱ ۲٤۳   ۲۱۹ ۱۷۱  مصروفات عقود وإیجارات ومرافق  مشروع مشترك
         

 ۸۹٥ ۱۱   ۱٤۰  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   اإلدارة العلیاموظفي 
 ۲۲۲ ۲۹۲   ۱۷٥  إیرادات إیجاریة   
         

 ۲۳۱ -  ۹٥ ۲۰۳  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   مجلس اإلدارة
 ۱٤۷ -  - ۱۱۲  إیرادات إیجاریة   
       ─────── ─────── 

 ۷٫۳۲۷ ٦٫۰۳۸       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة:
 ) ۲٫٦۱۹( -  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف ذات عالقة 

 ) ٤۱٥( )۳(  ۳۰۹ ۳٫۲٦۰  خدمات مقدمة إلى المجموعة   
 ) ۷٫۹٦۱( )۷٫۹٥۸(  - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
  -  ۲۰ -  شراء بضائع  

  -  - ۱۰  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  مشترك مشروع
 )۸۹( )۸۹(  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف أخرى ذات صلة لھا تأثیر جوھري

         
 - -  ۱۲٫٤۳٥ ۷٫۸۲۰  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا

         
 ) ٤٫۰۰۳( )۳٫۰۷٥(  ۳٫۱٥۰ ۳٫۰۷٥  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة

 )۱۹( -  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       ─────── ─────── 

 ) ۱٥٫۱۰٦( )۱۱٫۱۲٥(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۲٥ 

 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع)معامالت  .۲۰

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة

 سبتمبر  ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
   

 ۹٫۷۱۱ ٦٫۸٦٤ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ۲۷۱ ۳۲٤ منافع غیر نقدیة

 ۱٫۰٤۲ ٦۲٥ منافع ما بعد التوظیف
 ۱٫٤۱۱ ۷ مكافأة إنھاء الخدمة

 ۷٫۸۲۰ ۱۲٫٤۳٥ 
 ۱۲٫٤۳٥ ۸٫۸۸٥ مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العلیا

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۲۱

 
سبتمبر  ۳۰، في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في ۱٦و  ۱٥باإلضافة إلى اإلفصاحات المبینة في اإلیضاحین 

 م كما یلي: ۲۰۲۰
 
لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة في السنوات القلیلة   )أ(

 ملیون لایر سعودي).  ۷۸۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٦٦القادمة بمبلغ 
 

قانونیة، والتي تتمثل بصورة أساسیة في المجموعة من وقت آلخر تكون ھي الطرف المدعى علیھ في قضایا  )ب(
نزاعات تجاریة. تتوقع اإلدارة والمجلس القانوني أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بجمیع القضایا المقامة ضد  

 المجموعة. وبناًء علیھ، لم یتم تكوین مخصص في ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة األولیة. 
 

ركة تقاسم التكالیف التي تتكبدھا الجھة الحكومیة على حساب إعادة توجیھ خط قطار  طلبت جھة حكومیة من الش )ج(
الحرمین السریع عبر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. وقدمت الشركة تفاصیل التكالیف التي تكبدتھا بالفعل فیما 

ار والتكالیف المتكبدة لجسر یتعلق بھذا المشروع والتي تضمنت قیمة األرض التي ساھمت بھا الشركة لمحطة القط
الوصول إلى المحطة وتكالیف البنیة التحتیة األخرى المرتبطة بھا. اإلدارة بصدد التفاوض مع الجھة الحكومیة، 
بدعم من ھیئة المدن االقتصادیة والمناطق الخاصة، وتتوقع أن تكون نتائج لصالحھا. وبالتالي، لم یتم تكوین مخصص 

 الموحدة المختصرة األولیة. في ھذه القوائم المالیة
 

ملیون    ٦۷٫۷م بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱حصلت الشركة على ربط للسنة المالیة المنتھیة في   )د(
أصدرت تقییما معدال بعد نھایة الفترة مع التزام    الھیئةو  ،لایر سعودي. وقد تقدمت الشركة باستئناف ضد ربط الھیئة

 .الضریبیة اللجانیون لایر سعودي. قدمت الشركة استئنافا ضد التقییم المعدل إلى مل ۳۳زكوي مخفض بمبلغ 
 

م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي  ۲۰۱۲أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة  )ه(
عترضت شركة  ملیون لایر سعودي. وا  ٤٫٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۳للسنوات من 

تطویر المناطق الصناعیة المحدودة على تقییم الھیئة، حیث قدمت المستندات الداعمة لموقفھا. أحالت الھیئة القضیة 
إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة أیًضا استئنافًا على البوابة  

 .  م، وفي انتظار القرار۲۰۲۰أكتوبر  ۲۲تم إجراؤه في  فاإللكترونیة لألمانة. و نظر االستئنا
 

ملیون لایر سعودي زائد أي  ۱٫۳٥۰قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  )و(
أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على  

وافقة مع الشریعة لتمویل تكالیف إنشاء المیناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برھن  تسھیالت مرابحة مت
 أسھم الشركة في شركة تطویر الموانئ.

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۲٦ 

 

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع) .۲۱

 
ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة  ۱۱۲٫٥قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري، یقتصر على  )ز(

مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ، للسماح لشركة تطویر الموانئ بتأمین تسھیالت مرابحة للسلع متوافقة  
م،  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي. خالل السنة المنتھیة في  ۱۸۰مع الشریعة اإلسالمیة، بحد أقصى 

 سعودي لتمویل متطلبات رأسمالھا العامل.  ملیون لایر  ۱٥۰استخدمت شركة تطویر الموانئ تسھیالت مرابحة بمبلغ  
م. وفي ھذا الصدد، قدمت الشركة  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۸۰تم تعزیز التسھیل المذكور بمبلغ 

م،  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۹۰ملیون لایر سعودي، والتي تعززت إلى  ۷٥أیضا سندات ألمر بمبلغ 
 حقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ.زائدا أي أرباح مرابحة مست

 
 المعلومات القطاعیة .۲۲

 
 القطاعات التشغیلیة

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالثة قطاعات رئیسیة وھي: األنشطة السكنیة، وأنشطة التطویر الصناعیة،  
أنشطة والضیافة والترفیھ. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئیسیة للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردیة 

. یعتبر فریق القیادة القطاعات التشغیلیةحول    ۸لمعیار الدولي للتقریر المالي  بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنھ طبقا ل
التنفیذیة ھو صانع القرار التشغیلي الرئیسي ویراقب نتائج التشغیل لوحدات األعمال الخاصة بھ بشكل منفصل بغرض 

تنادا إلى الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ  اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع اس
 بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة الموحدة.

 
 اإلیرادات والربحیة حسب القطاعات

 
 أنشطة سكنیة 

تطویر 
 صناعي

ضیافة 
 أخرى وترفیھ

التعدیالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

 )" ۰۰۰" ( )"۰۰۰"( )" ۰۰۰" ( )"۰۰۰"( )" ۰۰۰" ( )"۰۰۰"( فترة التسعة أشھر المنتھیة:
       م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

       اإلیرادات 
 ٤۸۱٬۱۷۱ - ٥۳٬٥٦٤ ٦۳٬۲٥۲ ۱۳۳٬٥۱۱ ۲۳۰٬۸٤٤ عمالء خارجیین

 - (۱۰۸٬۲۱۸) ۷۲٬٥۱۷ ۲۳٬٥٥٦ - ۱۲٬۱٤٥ بین القطاعات
 ۲٤۲٬۹۸۹ ۱۳۳٬٥۱۱ ۸٦٬۸۰۸ ۱۲٦٬۰۸۱ )۱۰۸٬۲۱۸( ٤۸۱٬۱۷۱ 
       

       النتائج
 (۱۹۹٬٤۹۱) ۸۰٬۳۸۰ (۸۰٬۲۷۷) (٥٬۳٤٥) (۲٥٬۱٥٤) (۱٦۹٬۰۹٥) تكلفة مخزون وخدمات 

       كمصروفات مثبتة
       

 (٥۸٬۹۷٥) - (٤۰٬۹۷٦) (٥٬٤۰۲) - (۱۲٬٥۹۷) خسارة االنخفاض في القیمة  
       

 (۲٤۷٬٦۹۹) - (۲٤٤٬٦۰۹) (۲٬۹٦۲) - (۱۲۸) أعباء تمویلیة
       

 ۲٬۲۷٥ - ۲٬۲۸۰ - (۱۰) ٥ مرابحة  ودائعدخل 
       

 (۲٥۷٬٤۱۰) - (۱۳۸٬٤۲۷) (٦۲٬٦۳۸) (۱۸٬۲۰٦) (۳۸٬۱۳۹) استھالك
       

 (٥٬۸٥۹) - (٥٬٥٤٦) (۱٥) - (۲۹۸) إطفاء
       

الحصة في نتائج شركات 
مستثمر فیھا بطریقة حقوق 

 ۲٦٬۰۳۳ - ۲٦٬۰۳۳ - - - الملكیة
       

إیرادات / (مصروفات)  
 (۳۷۲٬٥٦۳) - (۲۱۳٬٦٥۳) (۷۲٬۲۳۲) (۱٤٬۳۳۰) (۷۲٬۳٤۸) أخرى  

       
 )٦۳۲٬٥۱۸(      الخسارة قبل الزكاة

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۲۷ 

 

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۲

 
 قطاعات التشغیل (تابع)

 
 

 أخرى  ضیافة وترفیھ  تطویر صناعي أنشطة سكنیة
التعدیالت 
 اإلجمالي واإللغاءات

  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
       فترة التسعة أشھر المنتھیة:

       
       م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰

       إیرادات 
 ۷۲۸٬۳۱۰ - ٤۹٬۸۳٤ ٥٦٬۹٥۹ ۱۷٦٬۰٤۲ ٤٤٥٬٤۷٥ عمالء خارجیین

 - (۹۹٬۹۹۸) ٦٦٬٤۰۰ ۱۹٬۷۷۹ ۳٬٥۲۳ ۱۰٬۲۹٦ بین القطاعات
 ٤٥٥٬۷۷۱ ۱۷۹٬٥٦٥ ۷٦٬۷۳۸ ۱۱٦٬۲۳٤ )۹۹٬۹۹۸ ( ۷۲۸٬۳۱۰ 
       

       النتائج
 تكلفة مخزون وخدمات 

 ) ٤۲٬۹٥۱( ) ٤٬۲۹۹( ) ۲٦٬۹۷٦( ) ۱۷۲٬٤۷۷( مثبتة كمصروفات
 

۷٤٬٦۹۸ )۱۷۲٬۰۰٥ ( 
       

خسارة االنخفاض في 
 (٥۱٬٥٥٥) (۲٬٥۱۲) - (٤٬٦۳۰) القیمة 

 
- 

 
)٥۸٬٦۹۷ ( 

       
 ) ۱۷٤٬٥٦۷( - (۱۷۰٬۹۹۰) (۳٬۳٥٦) - (۲۲۱) تمویلیةأعباء 

       
 ۱٬۷٤۰ - ۱٬٥۷۳ ٦ ۱۱۳ ٤۸ مرابحة  ودائعدخل 

       
 ) ۲٤٦٬٤٥٦( - (۱۳۱٬۹٤۱) (٥۹٬٥۸۱) (۱۷٬٥٥۲) (۳۷٬۳۸۲) استھالك

       
 ) ۷٬۹٦۹( - (۷٬۸۲۳) (۱٥) - (۱۳۱) إطفاء

       
الحصة في نتائج شركات 

بطریقة حقوق مستثمر فیھا 
 ۸٬۱۲۷ - ۸٬۱۲۷ - - - الملكیة

       
إیرادات / (مصروفات)  

 (۳٥۲٬۷٦۰) - (۲۲۷٬۲٤٤) (۷٤٬۱۲٤) ۱٦٬٦٦۱ (٦۸٬۰٥۳) أخرى  
       

 ) ۲۷٤٬۲۷۷(      الخسارة قبل الزكاة
       

 مخاطر السیولة .۲۳
 

الحصول على التمویل الالزم للوفاء بااللتزامات مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في  
المرتبطة باألدوات المالیة. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ 

ت االئتمانیة العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة من خالل التسھیال
المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبلیة. یتم مراقبة التدفقات النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة لشركات المجموعة على  
أساس مركزي تحت سیطرة خزینة المجموعة. یتمثل الھدف من ھذا النظام المركزي في تحسین كفاءة وفعالیة إدارة  

 للمجموعة.  المجموعة للموارد الرأسمالیة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۲۸ 

 

 
 مخاطر السیولة (تابع) .۲۳

 
رغبت.  اذاسحب المبالغ المطلوبة المناسبة  وتستطیع) ۱٦و  ۱٥لدى المجموعة تسھیالت إضافیة معتمدة (راجع اإلیضاح 

وعالوة على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد جاریة بالفعل مع البنوك المعنیة (راجع اإلیضاح 
 ).  ۱٥و  ۳
 

 یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة: 
 

 أقل من م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ شھر ۳

 شھر
 

 اإلجمالي
 ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" 
     

 ۸٬٥۷۸٬٦۰۰ ٥٬۷۱٤٬۸٥۳ ۲٬۸٦۳٬۷٤۷ - قروض
 ۹۹٬٦۸۷ ٦٤٬٥٤۰ ۳٥٬۱٤۷ - مطلوبات عقود إیجار
 ۱٬۳۰۲٬۳٤۲ - ۱٬۳۰۲٬۳٤۲ - ذمم دائنة ومستحقات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - ٤٬۲۰۱٬۲۳٥٬ ٦۷۷۹٬۳۹۳ ۹٬۹۸۰٬٦۲۹ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 أقل من  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  شھر  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ شھر ۳

 اإلجمالي
  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
     

 ۸٫٤۸۰٫۱٤۸ ٦٫٥٥٦٫۲٥۰ ۱٫۹۲۳٫۸۹۸ - قروض
 ۱۳۱٫۹٦۷ ۹٤٫٤٦٦ ۳۷٫٥۰۱ - مطلوبات عقود إیجار
 ۱٫۱۹۲٫٥۲۲ - ۱٫۱۹۲٫٥۲۲ - ذمم دائنة ومستحقات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - ۳٫۱٥۳٫۹۲۱ ٦٫٦٥۰٫۷۱٦ ۹٫۸۰٤٫٦۳۷ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۲٤
 

دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو  
في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة  

 في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. 
 

المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة یتطلب عدد من السیاسات  
 وغیر المالیة. 

  
عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف  

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في  
 یلي:

 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •
القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  ) ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۲المستوى  •

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر  ۳المستوى  •

 القابلة للمالحظة).
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۲۹ 

 

 
 ودات والمطلوبات (تابع)القیمة العادلة للموج .۲٤

 
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  

 العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریا للقیاس ككل.
 

 مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  تثبت المجموعة التحویالت بین 
 

م، یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بما یعادل قیمھا ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
لعادلة. لم یتم تطبیق أي مدخالت ھامة في تقییم الذمم في التسلسل الھرمي للقیمة ا ۳الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 

 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المدینة كما في 
 

 م، لم تكن ھناك حركات بین المستویات.۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
  

 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲٥
 

م، مما  ۲۰۲۰أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ جائحة خالل شھر مارس ")، الذي ۱۹ -انتشرت جائحة كورونا ("كوفید 
) في شكوك على الصعید ۱۹أدى إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

مختلفة في جمیع أنحاء االقتصادي العالمي. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر دعم 
 العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة.

 
نظًرا لحجم تفشي الجائحة، قامت المجموعة بتقییم اآلثار المحتملة لتفشي الجائحة على عملیاتھا بسبب القیود التي وضعتھا 

یذ إجراءات الصحة والسالمة  . حرصت المجموعة على تنف۱۹ -المؤسسات الحكومیة المختلفة لكبح أو تأخیر انتشار كوفید 
لموظفیھا وعمالئھا والمقاولین ومجتمعاتھا. تعمل المجموعة بشكل رئیسي في مجال تطویر العقارات، حیث تتوقع المجموعة 
أن یؤثر تفشي الجائحة على األسعار والطلب على العقارات. على المدى القصیر، ال تزال المبادرات التنمویة والنشاط 

قطاع العقارات مقیًدا. وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب، وقامت بتفعیل تخطیط استمراریة األعمال    االقتصادي داخل 
) على  ۱۹  -لدیھا وغیرھا من ممارسات إدارة المخاطر إلدارة التعطل المحتمل لألعمال نتیجة لتفشي فیروس كورونا (كوفید  

 عملیاتھا وأدائھا المالي.  
 

  ۳۰كبیر على بعض التقدیرات واألحكام التي راعتھا المجموعة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في أثرت ھذه العوامل بشكل 
 م.  ۲۰۲۰سبتمبر 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
 (باللایر السعودي)  

 
۳۰ 

 

 
 (تابع) ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲٥

 
م على النحو  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في  ۱۹ -أجرت المجموعة تقییما للتأثیر بسبب عدم الیقین الناجم عن فیروس كوفید 

 التالي: 
    

 مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة  •
 

تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج خسارة 
محتمل ، والتقلب ال۱۹ -االئتمان المتوقعة. تمت إعادة تقییم نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتأثیر جائحة كوفید 

في الظروف االقتصادیة، وحدوث حاالت التخلف عن السداد، وما إلى ذلك، والتي قد تؤدي على األرجح إلى زیادة  
مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة بما یتماشى مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  

زیادة مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من  األدوات المالیة. ویرجع ذلك أساًسا إلى  - ۹
المستأجرین والعمالء. وتم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة  

لعالي م بالنظر إلى التطور السریع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب ا۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰كما في  
في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة. وقامت المجموعة بتحدیث المعلومات المستقبلیة ذات الصلة بالعملیات الدولیة فیما یتعلق بأوزان 

اخ االقتصادي للسوق التي تعمل فیھا المجموعة. وبناًء علیھ، بلغ تأثیر سیناریوھات االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمن
ملیون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة  ۳۷٫٤مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة 

ة وإجراء م. وستواصل المجموعة مراقبة الموقف وتأثیره على الخسائر االئتمانیة المتوقع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 
 التعدیالت الالزمة عند االقتضاء. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  •

 
وتأثر قطاع الضیافة في المجموعة من انخفاض مستویات اإلشغال واإلغالق المؤقت الناتج عن الخطوات التي  

للتقییم تقدیرات حول تأثیر التدفقات . وتشمل المجاالت الرئیسیة  ۱۹  -اتخذتھا الحكومة الحتواء تفشي جائحة كوفید  
النقدیة المستقبلیة بسبب انخفاض اإلشغال ومعدالت الخصم، مما یعكس حالة عدم التأكد المتزایدة. قامت المجموعة 

م. وقامت  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة جمیع الموجودات كما في 
ات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد واستخدمت توقعات المجموعة بتقدیر التدفق

التدفق النقدي المتعددة المرجحة االحتمال بسبب الوضع السریع التطور ونظرت في توقعات االقتصاد الكلي لحساب  
قییم السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود.  القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة بعد تطبیق معدل الخصم الذي یعكس ت

وقامت المجموعة بإجراء تحلیل حساسیة للقیمة العادلة للمتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة للمجموعة كما  
م على أساس عملیة التقییم التي قامت بھا شركة فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰في  

م. إن شركة فالیوستارت ھي شركة معتمدة من ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ل غیر مرتبط بالمجموعة، كما في مقَیِّم مستق
الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد الملكي للمقیِّمین المعتمدین. وتمتلك 

راضي والممتلكات ذات الصلة. وأجرت  شركة فالیوستارت المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لأل
المجموعة تقییماً قویاً النخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة مع األخذ في االعتبار درجة عدم الیقین في التقدیر 
الموجودة في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد وحساسیة المبلغ القابل لالسترداد للتغیرات المحتملة بشكل معقول في 

ت الرئیسیة. نتیجة لذلك، تستنتج المجموعة أن االنخفاض المتوقع في التدفقات النقدیة المستقبلیة من ھذه االفتراضا
. باستثناء العقارات الموجودات لیس جوھریًا لیؤدي إلى خسارة انخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

 االستثماریة وعقارات التطویر ، كما ھو موضح أدناه.
 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 األولیة الموحدة المختصرة (تابع)  إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰والتسعة أشھر المنتھیتین في أشھر  لفترتي الثالثة 
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۳۱ 

 

 
 (تابع) ۱۹ -س كوفید تأثیر فیرو .۲٥

    
 العقارات االستثماریة •

یعتبر تقییم العقارات االستثماریة ذاتیًا بطبیعتھ نظًرا للخصائص الفریدة لكل عقار وموقعھ وعائداتھ المتوقعة 
ومعدل نمو اإلیجارات ومعدالت الخصم التي تعكس حالة عدم التأكد المتزاید. وبناًء على فحص االنخفاض في 

ي أجرتھ اإلدارة على العقارات االستثماریة، قامت المجموعة بتسجیل خسارة انخفاض في القیمة بلغت  القیمة الذ 
 ). ۱۲م (انظر اإلیضاح ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۱٥٫٥

 
 عقارات التطویر •

یتم إثبات عقارات التطویر بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة لالسترداد، أیھما أقل. ویتم تقییم صافي القیمة 
القابلة للتحقق بالرجوع إلى أسعار المبیعات والتكالیف المقدرة لإلكمال والسلف المستلمة وخطط التطویر وظروف 

ت السوق، إن وجدت. بموجب الختبار صافي القیم القابلة للتحقق السوق القائمة في نھایة فترة التقریر وآخر معامال
م، قامت المجموعة بإثبات مخصص بمبلغ ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰من عقارات التطویر التي أجرتھا اإلدارة كما في 

 ). ۱۳(انظر اإلیضاح  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٦٤٫٥
 

 كلفة إنجاز المشاریعاإلیرادات وت •
قامت المجموعة بمراجعة التغیرات في التكلفة المقدرة، إن وجد، إلنجاز المشاریع وتحدید التكلفة العائدة إلى 
اإلیرادات المثبتة. وتضمنت ھذه التقدیرات أحكاًما ھامة وعدم یقین یتعلق بالتغیرات في التكلفة المقدرة للبناء، 

ء بااللتزامات التعاقدیة األخرى للعمالء والبنود األخرى نتیجة التقلبات الناتجة عن  وأوامر التغییر، وتكلفة الوفا
. ونتیجة لذلك، تستنتج اإلدارة أنھ ال یلزم إجراء أي تعدیل في التكلفة المقدرة إلكمال المشاریع ۱۹  -فیروس كوفید  

 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
 

 اإلیرادات من التأجیر وقطاع التجزئة •
، قدمت المجموعة ترتیبات لإلعفاء ۱۹ -التزام المجموعة بتقدیم الدعم لمستأجریھا أثناء تفشي جائحة كجزء من 

ً من اإلیجار للمستأجرین، والتي یتم احتسابھا   "عقود اإلیجار".  ۱٦لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  وفقا
ترى اإلدارة أنھ من األنسب االعتراف فقط بإیرادات عقود اإلیجار إلى الحد الذي تعتبر فیھ إیرادات   باإلضافة،

 عقود اإلیجار قابلة للتحصیل. ھذا النھج یتعامل مع مخاوف إثبات اإلیرادات عندما یكون التحصیل غیر مؤكد.
 

المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات  على عملیاتھا. وضعت ۱۹ -تواصل المجموعة تقییم تأثیر جائحة كوفید 
االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة وتعتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة  

 تقلبات السوق.بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة ل
 

المحتمل على   ایتطور بسرعة، بسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة وتأثیرھ المرض ومع ذلك، فإن تفشي
على عملیات المجموعة. ونتیجة لذلك، من الصعب تقییم تأثیر مثل ھذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد   وكذلكاالقتصاد الكلي 

على االقتصاد   المرضالعتبار المعلومات االقتصادیة المحدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي في ھذه المرحلة، مع األخذ في ا 
 والقطاع العقاري.

 
 تاریخ الموافقة على القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدار .۲٦
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