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المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 

 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة 

   مقدمة 

لشركة إعمار المدینة االقتصادیة  المرفقة  م  ۲۰۲۲مارس  ۳۱في  كما  لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة") المكونة من: 

 
أشھر   • الثالثة  لفترة  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  للربح  المختصرة  الموحدة  في  القوائم  مارس    ۳۱المنتھیة 

 م؛ ۲۰۲۲
 م؛ ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م؛ ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م؛ و ۲۰۲۲رس ما ۳۱قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. •
 

إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي  
ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  مسئولیتنا  و"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.    ۳٤

 األولیة الموجزة الموحدة استنادا إلى فحصنا.

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجیھ   العربیة المملكة  في الحسابات  من  األولیة  المالیة  القوائم  فحص  ویتكون  السعودیة. 

المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات   المسؤولین عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
عاییر الدولیة للمراجعة  فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للم

الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة من  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا  
 . وعلیھ، فإننا لن نبدي رأي مراجعة. ة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجع

 



۲ 

الحسابات   مراجع  المالیة تقریر  القوائم  المستقل عن فحص 
 األولیة الموحدة المختصرة 

 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (یتبع) 

 عدم التأكد الجوھري المتعلق باالستمراریة 

) رقم  اإلیضاح  إلى  االنتباه  نلفت  أن  المالیة۳نود  القوائم  ھذه  من  المختصرة  )  الموحدة  أن  األولیة  إلى  یشیر  والذي   ،
م،۲۰۲۲  مارس  ۳۱لمنتھیة في  افترة  الملیون لایر سعودي خالل    ۱٦۰٫٤صافي خسارة بمبلغ    تكبدتالمجموعة قد  

ملیون لایر سعودي.   ۲٬۸۰۰من تاریخھ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ    واعتباراً 
تشیر ھذه األحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما ھو مبین في ھذا اإلیضاح، إلى وجود عدم تأكد جوھري قد  

ل مبدأ االستمراریة. ولم یتم تعدیل استنتاجنا فیما یتعلق بھذا  یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً 
 األمر.

 االستنتاج

مارس    ۳۱  فيكما  شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة    لى علمناإ نم  یلم  فاستنادا إلى فحصنا،  
، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقا لمعیار لشركة إعمار المدینة االقتصادیة وشركاتھا التابعة غیر معدةالمرفقة  م  ۲۰۲۲

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤المحاسبة الدولي (
 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲رقم الترخیص 

 م ۲۰۲۲مایو  ۲۲جدة، في 
ھـ ۱٤٤۳شوال   ۲۱الموافق 
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 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) (یتبع)إیضاحات حول 

 م  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 
۳۰ 

 

 
 (یتبع)  ۱۹ -تأثیر كوفید  .۲٤

 
م على النحو ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في    ۱۹  -الناجم عن فیروس كوفید  أجرت المجموعة تحدیثا لتقییم التأثیر بسبب عدم الیقین  

 التالي: 
    

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة  •
 

تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج الخسارة االئتمانیة 
ت  إعادة  تمت  كوفید  المتوقعة.  لتأثیر  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  نموذج  الظروف ۱۹  - قییم  في  المحتمل  والتقلب   ،

االقتصادیة، وحدوث حاالت التخلف عن السداد، وما إلى ذلك، والتي قد تؤدي على األرجح إلى زیادة مخصص الخسائر  
األدوات المالیة.    -  ۹یار الدولي للتقریر المالي  االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة بما یتماشى مع متطلبات المع

ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من المستأجرین والعمالء. وتم تقدیر  
م بالنظر ۲۰۲۲مارس    ۳۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة كما في  

لى التطور السریع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند  إ
تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وقامت المجموعة بتحدیث المعلومات  

یما یتعلق بأوزان سیناریوھات االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ االقتصادي  المستقبلیة ذات الصلة بالعملیات الدولیة ف
  ۸٫٤للسوق التي تعمل فیھا المجموعة. وبناًء علیھ، بلغ تأثیر مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة  

قبة الموقف وتأثیره على م. وستواصل المجموعة مرا۲۰۲۲مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة وإجراء التعدیالت الالزمة عند االقتضاء.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  •

 
وأجرت المجموعة تقییماً النخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة مع األخذ في االعتبار درجة عدم الیقین في التقدیر 

في   في الموجودة  معقول  بشكل  المحتملة  للتغیرات  لالسترداد  القابل  المبلغ  لالسترداد وحساسیة  القابلة  القیمة  تقدیر 
م. یستند المبلغ القابل لالسترداد على القیمة في االستخدام باستخدام  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱االفتراضات الرئیسیة كما في  

فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو مقَیِّم مستقل غیر  تقدیر اإلدارة وممارسة التقییم العادل الذي تقوم بھ شركة
م. إن شركة فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیِّمین ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱مرتبط بالمجموعة، كما في  

ستارت المؤھالت  المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد الملكي للمقیِّمین المعتمدین. وتمتلك شركة فالیو
المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لألراضي والممتلكات ذات الصلة. بناًء على ممارسة انخفاض القیمة ھذه، تتوقع 
المجموعة عدم وجود تغییر جوھري في المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غیر المالیة الذي قد ینتج عنھ أي انخفاض 

 م. ۲۰۲۲رس ما  ۳۱إضافي في القیمة كما في 
 

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

 للمالحظة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.المعلومات القابلة 
 

 ً لیست على درایة بأي عوامل متوقعة قد   تواصل الشركة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة حالیا
 م.۲۰۲۲تغیر تأثیر الجائحة على عملیات الشركة خالل أو بعد سنة 

 
 لموافقة على القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدار تاریخ ا . ۲٥

 
م  ۲۰۲۲مایو    ۱۷في تم الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  

 ھـ. ۱٤٤۳شوال   ۱٦الموافق 




