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) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰لعربیة السعودیة، رأس مالھا (كة امللمي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في اك    
نجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظةكة اشر، ات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودةقانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشرك  

 
Commerical Registration of the headquarter in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة  
 الموحدة المختصرةاألولیة 

 االقتصادیة  للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة

   مقدمة 

لشركة إعمار المدینة االقتصادیة م ۲۰۲۱مارس ۳۱الموحدة المختصرة المرفقة في األولیة لقد فحصنا القوائم المالیة 
 المكونة من:  ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة")

 
 م؛ ۲۰۲۱مارس    ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    الموحدة المختصرة  لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة ا •
 م؛ ۲۰۲۱مارس  ۳۱المختصرة كما في  ةقائمة المركز المالي الموحد •
 م؛ ۲۰۲۱مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م؛ و ۲۰۲۱مارس  ۳۱ھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أش •
 حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.اإلیضاحات  •
 

ً الموحدة المختصرة  األولیة إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة الدولي   ةالمحاسبی لمعیار وفقا
السعودیة. إن مسئولیتنا ھي إبداء رأي حول ھذه القوائم المالیة  ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة۳٤(

 إلى فحصنا.  الموحدة المختصرة استناداً األولیة 

 نطاق الفحص

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

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

العربیة السعودیة، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا 
 خالل عملیة مراجعھ. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج

مارس  ۳۱في كما الموحدة المختصرة األولیة شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة ینم إلى علمنا لم فاستنادا إلى فحصنا، 
غیر معدة، من جمیع  لشركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة")المرفقة م ۲۰۲۱

ً النواحي الجوھریة،   ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤الدولي ( ةللمعیار المحاسب وفقا
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۷ 
 

 معلومات عن الشركة . ۱
 

شركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة  
م. حصلت ۲۰۰٦سبتمبر  ۲۱ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۰۳بتاریخ  ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

م. تم  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ، الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۰۸تاریخ ب ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹الشركة على السجل التجاري األولي رقم 
ھـ،  ۱٤۳٦ربیع األول  ۰٦تاریخ  ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤نقل المقر الرئیسي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم 

 م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸الموافق 
 

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

 ادیة. والوحدات السكنیة وبناء منشآت بالنیابة عن آخرین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تطویر مدینة الملك عبد هللا االقتص
 

 الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالیة: األولیة  تشمل ھذه القوائم المالیة 
 

 رقم السجل التجاري  الفرع
  

  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة
  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 

  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ
 

تتعلق بالمشاركة بالتطویر واالستثمارات والتسویق والمبیعات/عقود لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة 
 اإلیجار والعملیات وصیانة العقارات وتقدیم خدمات تعلیم عالي وتأسیس الشركات:

 

 االسم 
 

 سنة التأسیس بلد التأسیس
 نسبة رأس المال المحتفظ بھ 
 (مباشرة أو غیر مباشرة)

 مارس ۳۱   
 م۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

     
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۰ السعودیة القابضة شركة استثمارات المدن االقتصادیة 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۱ السعودیة شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱۳ السعودیة شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ م ۲۰۱٥ السعودیة شركة إعمار المعارف المحدودة 
 

للمجموعة. یتم  تعد القوائم المالیة للشركات التابعة فیھا لنفس فترة التقریر المالي للشركة باستخدام نفس اإلطار المحاسبي 
إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل 

 المجموعة. 
 

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

عقارات المدن االقتصادیة. تم  تطویر وشركة  ،المدن االقتصادیة، الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة عقارات
 م. ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹األسھم في عامي  االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المتعلقة بتحویل ھذه

  
 للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.  ۱۲راجع اإلیضاح 
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۸ 
 

 أساس اإلعداد  . ۲
 
  بیان االلتزام 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 للمراجعین  ۳٤

 ة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").والمحاسبین (یشار إلیھا مجتمع
 

.  الكاملة المالیة السنویةللقوائم الموحدة المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة األولیة ال تتضمن القوائم المالیة 
م. وعلى الرغم من ذلك، تم إدراج إیضاحات ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ویجب قراءتھا مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في  

تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموعة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة  
على النتائج التي   اً م ال تعتبر بالضرورة مؤشر۲۰۲۱مارس  ۳۱سنویة. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة المنتھیة في 

   م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یمكن أن تكون علیھا نتائج السنة المالیة التي تنتھي في 
 أساس القیاس  ۲-۲
 

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

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

 
 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

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

 النشاط المحددة. تم تقریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  . ۳
 

للمجموعة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على   الموحدة المختصرةالقوائم المالیة األولیة یتطلب إعداد 
عن المطلوبات المحتملة. إال  واالفصاحات  المرفقة، مبالغ اإلیرادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات 

ً  لب تعدیالً أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتط على القیمة الدفتریة   جوھریا
للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. إن األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات 

لمالیة للسنة  المحاسبیة للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم ا
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
على عملیاتھا على أساس منتظم. ومع ذلك، فإن التفشي یتطور بسرعة،  ) ۱۹ -(كوفید تواصل المجموعة تقییم تأثیر جائحة 

عة.  بسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة والتأثیر المحتمل على االقتصاد الكلي وأیًضا على عملیات المجمو
ونتیجة لذلك، من الصعب تقییم التأثیر التام لمثل ھذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في ھذه المرحلة، مع األخذ في االعتبار  

 المعلومات االقتصادیة المحدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي الجائحة على االقتصاد والقطاع العقاري.
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۹ 
 

 ة الھامة (تابع)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبی. ۳
 

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

ت والعقارات االستثماریة. ویرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الطلب وأسعار بیع عقارات التطویر. استخدمت والمعدا
المجموعة أحكاًما ھامة في تقییم تأثیر تفشي الجائحة وستنظر في إعادة تقییم ھذه األحكام والتقدیرات في الفترات الالحقة مع 

 تطور الموقف.
 

في المملكة العربیة السعودیة، ومن المتوقع أن یتحسن الوضع االقتصادي  ) ۱۹ -(كوفید س تتعامل الحكومة مع تأثیر فیرو
 األوسع في الفترات المقبلة. 

 
، فقد یؤدي أي تغیر مستقبلي في االفتراضات ۱۹ - إال أنھ، وفي ضوء عدم التأكد المستمر الحالي نتیجة لجائحة كوفید

والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات 
یر على ضوء المستقبلیة. وبما أن الموقف یتطور بسرعة في خضم الضبابیة المستقبلیة، فسوف تستمر اإلدارة في تقییم التأث

 ).  ۲۳التطورات المنظورة (انظر اإلیضاح 
 

 االستمراریة 
 

م، واعتباراً ۲۰۲۱مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ۱۹٤٫٥تكبدت المجموعة خسارة صافیة بمبلغ 
٪ من رأس المال.  ۲۰ملیون لایر سعودي، والتي تتجاوز  ۲٫۸٤۹من ذلك التاریخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 

ملیون لایر سعودي. تشیر ھذه  ۳٬۱۳۲٫۸وداتھا المتداولة بمبلغ باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة موج
ً كبیراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار  ً الظروف إلى وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شكا لمبدأ االستمراریة،  وفقا

 .االعتیادیةوبالتالي قد تكون المجموعة غیر قادرة على تحقیق أصولھا والوفاء بالتزاماتھا في سیاق األعمال 
 

،  م ۲۰۲۰)، والذي تم تصنیفھ كجائحة في مارس  ۱۹  -وقد تفاقم ھذا الوضع أكثر بسبب تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید  
من الصعب التنبؤ بمدى تأثیر ومما تسبب في حالة من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة االقتصادیة.  

ركز المالي للشركة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل مؤكد ویعتمد ذلك على العدید من  على الم )۱۹ -(كوفید جائحة 
العوامل المتطورة، بما في ذلك مدة الوباء ونطاقھ؛ اإلجراءات الحكومیة واالجتماعیة والتجاریة وغیرھا من اإلجراءات التي 

 االقتصادیة العامة القصیرة والطویلة األجل.  ؛ وتأثیر الوباء على الظروفالوباءفي مواجھة اتخذت وستتخذ 
 

استجابت اإلدارة والمكلفون بالحوكمة بفاعلیة للتغیرات في طلب السوق وعدلت إستراتیجیتھا التشغیلیة في الوقت المناسب. 
ثار الصحیة  ، تأثرت عملیات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآل)۱۹  -(كوفید  منذ تفشي فیروس  

العالمیة. وشمل ذلك فرض قیود على السفر وإغالق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر الجوي  ) ۱۹ -(كوفید لجائحة 
على بعض قطاعات المجموعة (العقارات والضیافة) وھو ما انعكس في نتائجھا )  ۱۹  -(كوفید  بشكل كبیر. أثر تفشي جائحة  

 م.   ۲۰۲۱مارس ۳۱المالیة للفترة المنتھیة في 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۰ 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع). ۳
 

 )تابعاالستمراریة (
 

على العملیات األساسیة للمجموعة  )  ۱۹  -(كوفید  عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقییم شامل للتأثیر االتجاھي لفیروس  
تھدف إلى معالجة التحدیات التشغیلیة المتوقعة وفجوات السیولة. وتستكشف ) واتخذت تدابیر مختلفة ۲۳(انظر اإلیضاح 

اإلدارة حالیًا عدًدا من الخیارات المتاحة لھا للحصول على تمویل كاٍف لتلبیة متطلبات التمویل والمدفوعات المجدولة  
 للمقِرضین. 

 
والحصول على تسھیالت تمویلیة إضافیة. وعالوة  ویشمل ذلك، من بین أمور أخرى، إعادة ھیكلة التزامات الدیون الحالیة، 

 على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد وتحویل الدیون جاریة بالفعل مع المقِرضین المعنیین.
 

 فیما یلي أھم مالمح خطة تخفیف المخاطر: 
 

 اإلجراءات المتخذة الوصف البند
جدولة  إعادة 

 الدیون 
قرض مستحق إلى  

  -وزارة المالیة  
 (أ).  ۱۳اإلیضاح 

(المبلغ األساسي: 
ملیون لایر   ٥٫۰۰۰

سعودي، والمبلغ مدرج 
تحت المطلوبات 

  ۱٫٤۰۰المتداولة:  
 ملیون لایر سعودي)

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

، والعمولة المستحقة على أساس  ۲۰۲۱على سبعة أقساط، بدًءا من ینایر 
دولة  سنوي. تجري المجموعة حالیًا مناقشات مع وزارة المالیة إلعادة ج

سنوات والسداد   ۳سنوات على أساس فترة سماح  ۱۰مدفوعات على مدى 
لایر سعودي.  ملیون  ٥٦٦سنوات والمزید من الدعم المالي بمبلغ  ۷على 

م، تلقت المجموعة مراسالت من وزارة ۲۰۲۱ینایر  ۲۰خالل الفترة، في 
تحقة، م والعمولة المس۲۰۲۱ینایر    ۰۱المالیة بتأجیل القسط المستحق كما في  

م.  ۲۰۲۱ینایر  ۳۱ملیون لایر سعودي حتى  ۱٫۰۰۰والتي یبلغ إجمالیھا 
ومع ذلك، تجري مناقشات لالنتھاء من تحویل القرض إلى حقوق ملكیة، كما 

ملیون لایر سعودي، وإعادة جدولة مبلغ القرض   ۲٫۸۳۳ھو معلن، بمبلغ 
 المتبقي ودعم مالي إضافي، حسب ما سبق طلبھ. 

 
ى بنك قرض مستحق إل

  ۱۳اإلیضاح  -تجاري 
 (ب)

  ۱٫۷(المبلغ األساسي: 
ملیار لایر سعودي، 
والمبلغ مدرج تحت 

المطلوبات المتداولة: ال  
 شيء)  

م، وقعت الشركة اتفاقیة تسھیالت ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
ملیون لایر  ۱٫۷۰۰معدلة مع بنك تجاري للتسھیالت المستحقة بقیمة 

سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح 
م، على أقساط متعددة ۲۰۲۲م إلى سنة ۲۰۲۰سنوات من سنة  ۳مدتھا 

 م. ۲۰۳۰م إلى سنة  ۲۰۲۳نصف سنویة غیر متساویة من سنة 
 
 

قرض مستحق إلى بنك 
  ۱۳اإلیضاح  -تجاري 

 (ب)
(المبلغ األساسي: 

لایر  ملیون  ٤۳۷٫٥
سعودي، والمبلغ مدرج 

تحت المطلوبات 
ملیون   ۲٥۰المتداولة:  

 لایر سعودي)

م، طلبت المجموعة من المقِرض ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
  ۱۲إعادة ھیكلة إقراضھ من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ 

دى عشر سنوات، شھًرا القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على م
سنوات تبدأ من  ۷سنوات وتسدید على  ۳مھیكلة على فترة سماح مدتھا 

م على أقساط نصف سنویة. قام الُمقرض  ۲۰۲۹م إلى أكتوبر ۲۰۲۳أبریل 
م إلى  ۲۰۲۰م وأكتوبر  ۲۰۲۰بالفعل بتأجیل المدفوعات المستحقة في أبریل  

ت المجموعة م، تلق۲۰۲۱مارس  ۳۱م. خالل الفترة المنتھیة ۲۰۲۱أبریل 
خطابًا من الُمقِرض یؤكد الموافقة على طلب شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
إلعادة الھیكلة. شروط إعادة الھیكلة المقترحة من قبل الُمقِرض ھي حالیا 

 قید المراجعة والتوقیع.    
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۱ 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 )تابعاالستمراریة (
 

 اإلجراءات المتخذة الوصف البند
جدولة  إعادة 

 الدیون (تابع)
قرض مستحق إلى بنك 

  ۱۳اإلیضاح  -تجاري 
 (ب)

(المبلغ األساسي: 
ملیون لایر   ۹۷٦٫۲٥

سعودي، والمبلغ مدرج 
تحت المطلوبات 

  ۹۷٦٫۲٥المتداولة:  
 ملیون لایر سعودي).

 

م، طلبت المجموعة من المقِرض ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
شھًرا   ۱۲من خالل تأجیل المدفوعات المستحقة خالل الـ قرضھ إعادة ھیكلة 

القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر سنوات، مھیكلة 
  ۷على  م وتسدید۲۰۲۲م إلى ۲۰۲۰سنوات من  ۳على فترة سماح مدتھا 

م. قام المقِرض بتأجیل ۲۰۳۰إلى  ۲۰۲۳سنوات بأقساط نصف سنویة من 
  ۲۹م إلى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۲۰یونیو  ۳۰المدفوعات المستحقة في 

 م، وتعلیق الموافقة على خطة إعادة الھیكلة المطلوبة. ۲۰۲۱أبریل 

جدولة  إعادة 
تسھیالت رأس 

 المال العامل 

تسھیالت رأس المال  
تحقة إلى  العامل مس

  -البنك التجاري 
. (المبلغ  ۱٤اإلیضاح 

ملیون   ۱۷۰األساسي: 
 لایر سعودي)

م، وقعت المجموعة اتفاقیة خطاب ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۱۷۰تسھیالت ائتمانیة معدلة لتسھیالت رأس المال العامل بمبلغ 

 ۲۱  داد الدفعة االولیة بمبلغسسعودي، معاد ھیكلتھا لقرض متوسط األجل. بعد  
سیتم سداد الرصید المتبقي البالغ  وم، ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي في فبرایر 

سنوات   ٤أقساط نصف سنویة متساویة على    ۸ملیون لایر سعودي على    ۱٤۹
 م.۲۰۲۱أغسطس   ۲۸من  اعتباراً 

تحویل الدین إلى  
 حقوق ملكیة

تحویل جزء من قرض  
وزارة المالیة إلى  

 حقوق ملكیة

 ۳۱بتاریخ اتفاقیة اكتتاب باألسھم ("اتفاقیة االكتتاب") أبرمت المجموعة 
م بین المجموعة وضامنیھا وصندوق االستثمارات العامة،  ۲۰۲۰أغسطس 

ما في ذلك حوالة جزء من القرض المستحق  یخضع استكمالھا لعدد من الشروط  
جراءات القانونیة إلى صندوق االستثمارات العامة واإللوزارة المالیة 

 والتنظیمیة.
 

  بین صندوق االستثمارات العامة ووزارة المالیة تم إبرام اتفاقیة حوالة جزئیة
م) ، حیث تم االتفاق ۲۰۲۱مارس  ۲۰(الموافق ھـ ۱٤٤۲شعبان  ۰۸بتاریخ 
 على:  

 
  وفقاً جزء من القرض المستحق إلى وزارة المالیة ( حوالة المبلغ المحال) ۱(

ھـ،  ۱٤۳۲جمادى االخر     ۲۰التفاقیة القرض المبرمة مع وزارة المالیة بتاریخ  
ھـ، (الموافق  ۱٤۳٦شعبان  ۱۷بتاریخ  ةالمعدلوم) ۲۰۱۱مایو  ۲۳(الموافق 

 ؛ و )لایر سعودي ۲٫۸۳۳٫۳۳۳٫۳٤۰م) بمبلغ إجمالي قدره ۲۰۱٥یونیو  ٤
 
ق المبلغ المحال لیصبح حاّل األداء في التاریخ الذي یتحقق فیھ كل استحقا)  ۲(

  من:
   الشركة على حوالة المبلغ المحال واستحقاق سداده؛ و) موافقة أ(
صدور موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة على زیادة  ) حصول ب(

اتفاقیة رأس مالھا عن طریق رسملة المبلغ المحال حسب شروط وأحكام  
  .االكتتاب ("تاریخ النفاذ")

 
مارس   ۳۰(الموافق  ھـ ۱٤٤۲شعبان  ۱۷ وافق مجلس إدارة الشركة في 

على حوالة المبلغ المحال من قبل وزارة المالیة إلى الصندوق وعلى )  م۲۰۲۱
   استحقاق سداده، على أن تسري ھذه الموافقة بتاریخ النفاذ.

 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۲ 
 

 واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع)األحكام والتقدیرات  .۳
 

 )تابعاالستمراریة (
 

 اإلجراءات المتخذة الوصف البند
تحویل الدین إلى  

حقوق ملكیة 
 (تابع)

تحویل جزء من قرض  
وزارة المالیة إلى  
 حقوق ملكیة (تابع)

حوالة المبلغ  من المتوقع أن تكتمل زیادة رأس مال الشركة عن طریق تحویل  
، بما في  االكتتاببعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة المحال 

ذلك على سبیل المثال ال الحصر الحصول على الموافقات الرسمیة وكذلك 
 موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة علیھا. 

 
ً بعد ذلك، و التفاقیة االكتتاب، سیدخل صندوق االستثمارات العامة  وفقا

سھًما جدیًدا في   ۲۸۳٫۳۳۳٫۳۳٤كمستثمر في الشركة من خالل إصدار 
لایر سعودي للسھم الواحد، مقابل كامل الدین   ۱۰الشركة، بقیمة اسمیة بالغة  

 المستحق على الشركة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجدید.
 

ة االكتتاب، الخاضعة الستكمال اإلجراءات القانونیة ستؤدي اتفاقی
والتنظیمیة، إلى زیادة رأس المال وتسویة كامل الدین المستحق على  
المجموعة لصندوق االستثمارات العامة بموجب التجدید البالغ  

 لایر سعودي.   ۲٫۸۳۳٫۳۳۳٫۳٤۰
 

التكلفة.  من أجل تحسین جاالت التشغیلیة بدأت المجموعة عملیة تحدید الم األداء التشغیلي  تحسین التكلفة
یتم النظر في اتخاذ تدابیر مختلفة للحفاظ على السیولة وتحسین وضع  و

السیولة بشكل عام، بما في ذلك التمویل العقاري ومبادرات تحسین التكلفة  
 المختلفة.  

 
الحالي للمجموعة، تم إعداد التوقعات التفصیلیة للمجموعة باستخدام سیناریوھات  ةالمركز المالي الموحدقائمة بناًء على 

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

، وإعادة الھیكلة المستمرة للدیون، وتظل اإلدارة والمكلفون  )۱۹  –كوفید  (، بما في ذلك تأثیر جائحة  األولیة الموحدة المختصرة
الملكیة (انظر أعاله "تحویل جزء بالحوكمة واثقین من وجود تسھیالت مناسبة وكافیة وسیتم إتمام تحویل الدیون إلى حقوق 

من قرض وزارة المالیة إلى حقوق الملكیة") بنجاح. ومع ذلك، ال توجد اتفاقیات إعادة ھیكلة موقعة حتى اآلن باستثناء ما تم 
 اإلفصاح عنھ في خطة التخفیف، واإلجراءات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتحویل الدین إلى حقوق ملكیة قید التنفیذ.

 
لألسباب المذكورة أعاله، تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس االستمراریة. وإذا لم تحصل المجموعة على التمویل  
ولم تنجح شروط السداد المعاد جدولتھ وتحویل الدین إلى حقوق الملكیة، فھناك عدم تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن  

ً وفقدرة المجموعة على االستمرار  لمبدأ االستمراریة، وبالتالي قد تكون المجموعة غیر قادرة على تحقیق أصولھا والوفاء  قا
بالتزاماتھا في سیاق األعمال العادیة. وال تحتوي القوائم المالیة على أي تعدیالت قد تكون مطلوبة إذا كانت المجموعة غیر  

ً قادرة على االستمرار   لمبدأ االستمراریة. وفقا
 

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

 إلفصاحات المعززة في القوائم المالیة للمجموعة للفترات الالحقة. تتطلب التغیرات في الظروف المزید من ا
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم   القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 

 م.  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 
 التعدیالتوالمعاییر الجدیدة والتفسیرات  .٥

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
األولیة الموحدة  لكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت و

ً والمختصرة.   ، عندما تصبح ساریة المفعول.تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا
 

 الوصف المعیار / التفسیر
من الفترات التي    ساري اعتباراً 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
معیار المحاسبة 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد - عقود معاوضة ۳۷الدولي  
المعاییر الدولیة  

 للتقریر المالي 
  –م  ۲۰۱۸   التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ م ۲۰۲۰
معیار المحاسبة 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل االستخدام المقصود  ۱٦الدولي  
المعیار الدولي  
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳للتقریر المالي 
المعیار الدولي  
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷للتقریر المالي 

معیار المحاسبة 
 ۱الدولي  

المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على معیار تصنیف 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ) ۱المحاسبة الدولي 

المعیار الدولي  
  ۱۰للتقریر المالي 

ومعیار المحاسبة 
 ۲۸الدولي  

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو  
ریر المالي المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتق

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى أجل  

 غیر مسمى
 

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

 
 اإلیرادات  .٦
الثالثة أشھر فترة  

 المنتھیة
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھیة
 مارس  ۳۱ مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 

   اإلیرادات حسب قطاعات التشغیل: 
 ۱۳۲٫٥۷۲ ۱٦٫۳۰۳ أنشطة سكنیة

 ۲۹٫۰۹۱ ۱٦٫۹۰۷ تطویر صناعي
 ۲٥٫٥۰٦ ۳۳٫۷٥۰ ضیافة وترفیھ 

 ۱۸٫۲۲٦ ۱٦٫٦۳۱ أخرى  
 ──────── ──────── 
 ۸۳٫٥۹۱ ۲۰٥٫۳۹٥  

════════ ════════ 
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 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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۱٤ 
 

 اإلیرادات (تابع) .٦
فترة الثالثة أشھر            

 المنتھیة
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھیة
 مارس  ۳۱ مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 

   الطبیعة:اإلیرادات حسب 
 ۱۱٥٫۹۰٥ ٤٫٦۹۷ بیع عقارات

 ۳٤٫۰۲۱ ۳۰٫۰۷٦ التأجیر
 ۲٤٫۰۹۸ ۳۱٫۸۱٥ ضیافة 
 ۳۱٫۳۷۱ ۱۷٫۰۰۳ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۸۳٫٥۹۱ ۲۰٥٫۳۹٥ 
 ════════ ════════ 

 
 تكلفة اإلیرادات .۷
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ٦٤٫۰۱۱ ۱۰٫٥٥۳ تكلفة عقارات 
 ۷۳٫۳۰۲ )٦٫۰٤۱( (عكس) / مخصص عقارات التطویر

 ۳٦٫٥۱٥ ۳۱٫۳۷۸ استھالك
 ۱۸٫۰٦٤ ۱۸٫٤٤٤ تكالیف موظفین

 ٥٫۷۰۷ ٦٫٥۷۷ ضیافة 
 ٤۷٫۱۲۱ ۳۹٫۷٥۲ أخرى 

 ──────── ──────── 
 ۱۰۰٫٦٦۳ ۲٤٤٫۷۲۰ 
 ════════ ════════ 

 
 اإلیرادات األخرى .۸
 

 تتكون اإلیرادات األخرى بشكل رئیسي مما یلي:
 

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

یون دوالر أمریكي. باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتھیة في  مل ٥۸٫٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 
ملیون دوالر أمریكي. ونتیجة لذلك، صافي   ۱٦م، تمت الموافقة على تمویل إضافي قدره ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

ملیون    ٦٫۳م:  ۲۰۲۰مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹٫۸الخسارة التشغیلیة أو مصروفات المعھد المذكور والبالغة  
ً إیرادات أخرى  ك ھاباسعودي)، المتكبدة خالل الفترة، تم احسلایر   لذلك.  وفقا
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)
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۱٥ 
 

 (تابع) . اإلیرادات األخرى۸
 

 ملیون لایر سعودي.  ۹٫٤دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ مبلغ بلغ عكس  )۲
 ملیون لایر سعودي). ۸٫۷م: ۲۰۲۰مارس  ۳۱(
 

ملیون    ٦٫۲اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة مما نتج عنھ ربح بلغ  خالل الفترة، أبرمت المجموعة   )۳
 م: ال شيء لایر سعودي).۲۰۲۰مارس  ۳۱لایر سعودي (

 
 خسارة السھم  .۹
 

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

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

األسھم  األسھم القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة زائد المتوسط المرجح لعدد
العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة. وبما أن المجموعة لیس لدیھا 
أي أسھم قابلة للتحویل فإن الخسارة األساسیة للسھم تساوي الخسارة المخفضة للسھم. عالوة على ذلك، لم یتم عرض احتساب  

 العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل الفترة.  خسارة منفصلة للسھم من
 

 یتم احتساب خسارة السھم على النحو التالي:
 

 

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
   

 ) ۲۸۱٫٥۰۱( )۱۹٤٫٤۸۷( )" ۰۰۰لایر سعودي  صافي الخسارة العائد إلى مالكي األسھم في الشركة األم (
   

 ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ ")۰۰۰لایر سعودي  (المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
   

 ) ۰٬۳۳( )۰٬۲۳( األساسیة والمخفضة  -خسارة السھم (باللایر السعودي)  
   
 

 الممتلكات والمعدات .۱۰
  

م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٤۱۸تتضمن الممتلكات والمعدات بصفة أساسیة موجودات بنیة تحتیة بمبلغ 
  ۱٫۹۲۱م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۹٤٤وأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ    ،ملیون لایر سعودي)  ۲٫٤٤۱

مثل تكالیف إنشائیة فما یتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.  ملیون لایر سعودي)، والذي ی
ملیون لایر   ۲۱م، بلغت اإلضافات إلى األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ  ۲۰۲۱مارس    ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 ملیون لایر سعودي).  ٤٦۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (
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۱٦ 
 

 العقارات االستثماریة .۱۱
م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۸۱۸تشمل 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).   ۲٫۱٥۰م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۰٦۱القیمة، بمبلغ 

 
ملیون لایر سعودي    ٤۰٫٤۸٤بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة، بناًء على التقییم الذي قام بھ مقَیِّم مستقل،  

یمة  م ال تختلف بشكل جوھري عن الق۲۰۲۱مارس    ۳۱م. وتعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة كما في  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱العادلة كما في 

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۲

 
 حصة الملكیة الفعلیة (٪)

 مارس   ۳۱
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

مارس  ۳۱ 
 م۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 (مراجع) (غیر مراجع) م ۲۰۲۰

   )"۰۰۰"( ) "۰۰۰ "( 
     

الموانئ (انظر استثمار في شركة تطویر 
 ۲٫٤۰۰٫۰۳۲ ۲٫٤۲۹٫٦٦۸ ٪ ٥۰ ٪٥۰ اإلیضاح (أ) أدناه)

     
استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف 
لالستثمار العقاري والتنمیة ("بیوتات") 

 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰ ٪ ۲۰ ٪۲۰ (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
     
   ۲٫٤۷٥٫٤٥۸ ۲٫٤٤٥٫۸۲۲ 
 
 مشروع مشترك  -الموانئ استثمار في شركة تطویر  أ)
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجع) (غیر مراجع) 
 )"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 
   
   

   الملكیة:الحصة في نتائج شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق 
 ٥۱٫۷٥۰ ۸٥٫٦٤٥ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 

 ٤۸٫۰٦٥ ۱٥٫۸۸٤ الحصة من ربح الفترة / السنة، بعد خصم الزكاة المحملة 
 ) ۱٤٫۱۷۰( ۱۳٫۷٥۲ الحصة من الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة / للسنة 

   
 ۸٥٫٦٤٥ ۱۱٥٫۲۸۱ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

   
 ) ۲۹۰٫٦۱۳( )۲۹۰٫٦۱۳( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض وإیرادات عمولة 

   
 ۲٫٤۰۰٫۰۳۲ ۲٫٤۲۹٫٦٦۸ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة
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۱۷ 
 

 االستثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۲
 
 مشروع مشترك (تابع) -استثمار في شركة تطویر الموانئ  أ)
 

م، دخلت شركة تطویر الموانئ في عقد مقایضة سعر فائدة ("عقود المقایضة")، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
مع البنوك التجاریة المحلیة، للتحوط من التقلبات السلبیة المستقبلیة في أسعار الفائدة على قرضھا طویل األجل. تم إثبات ھذه 

الیة المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا الحقا بالقیمة األدوات الم
العادلة. حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقایضة في بدایتھا كتحوط للتدفق النقدي. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل 

رض طویل األجل بشكل فعال من سعر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض  التدفقات النقدیة ألسعار الفائدة على ق
الربح أو الخسارة من  نقل بالكامل. تحتسب تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل 

یر فعال فورا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  الجزء الفعال ألداة التحوط إلى الدخل الشامل، بینما یتم إثبات أي جزء غ
 المختصرة.

 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۹٫٦م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في 
إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل معھا  ملیون لایر سعودي) استناداً  ۱۰۷٫۱م: ۲۰۲۰

شركة تطویر الموانئ. تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر 
ملیون لایر سعودي    ۱۳٫۷٥لت المجموعة مبلغ  الموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سج

لایر سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر    ۱٤٫۱م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(
في  الموحدة المختصرة بصفتھ جزء من حصتھا. یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة 

حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي یكون فیھا البند المتحوط لھ یؤثر على الربح أو الخسارة، في نفس بند 
 البند المتحوط لھ المثبت.

 
 شركة زمیلة –استثمار في بیوتات  ب)

 
مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس منشأة جدیدة وھي بیوتات ــ  اتفاقیة الشركة أبرمت م، ۲۰۱٦خالل السنة 

 شركة ذات مسؤولیة محدودة (شركة زمیلة) ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.  
 

فقد قامت الشركة باستثمار إضافي  ٪ من رأس مال شركة بیوتات. وطبقا التفاقیة المساھمین، ۲۰تمتلك الشركة أسھما بنسبة 
م باعت الشركة قطعة أرض إلى بیوتات ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة    ٥٤بمبلغ  
ملیون لایر سعودي. وبما أن شركة بیوتات لم تبدأ عملیاتھا فإن الحصة في نتائج شركة بیوتات للفترة تعتبر غیر  ٥٤بمبلغ 

 لمجموعة. جوھریة ل
 

 القروض طویلة األجل .۱۳
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض من وزارة المالیة (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)
 ۳٫۱۰۱٫٤۱۱ ۳٫۲٥۰٫٤۷۰ أخرى (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

 ۸٫۲٥۰٫٤۷۰ ۸٫۱۰۱٫٤۱۱ 
 )۲٫٦۲٦٫۲٥۰( )۲٫٦٦۳٫٤۳۷( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (أ) و (ب) أدناه)

   
 ٥٫٤۷٥٫۱٦۱ ٥٫٥۸۷٫۰۳۳ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۸ 
 

 . القروض طویلة األجل (تابع)۱۳
 

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

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

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

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

ن المناقشات بشأن إعادة جدولة القرض والعموالت المستحقة السداد علیھ جاریة بالفعل. للتفاصیل، یرجى  ومع ذلك، فإ 
 . ۳الرجوع إلى اإلیضاح 

 
ملیون لایر سعودي.  ۲٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٤خالل سنة  ) ب (

مارس    ۳۱لة حسب األسعار التجاریة. وبلغ الرصید القائم للقرض كما في  یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمو
ً ملیون لایر سعودي).  ۹۷٦٫۲٥م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٫۲٥م مبلغ ۲۰۲۱ لشروط   وفقا

دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۱۸یونیو  ۳۰االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من 
ملیون لایر سعودي كمطلوبات  ۹۷٦٫۲٥. وتم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا بمبلغ م۲۰۲۱

ملیون   ۱٫٦٦۹متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة 
  ۱٬٦٤۲٫٥لشركة األم وبسند ألمر بمبلغ لایر سعودي، بناًء على التعرض الحالي القائم من قبل الشركة، تحتفظ بھا ا

ً ملیون لایر سعودي   .التفاقیة خطاب التسھیالت المعدلة وفقا
 

ملیون لایر سعودي   ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥خالل سنة 
  ٤۳۷٫٥م مبلغ  ۲۰۲۱مارس    ۳۱رض كما في  ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. وبلغ الرصید القائم للق

ً ملیون لایر سعودي).    ٤۳۷٫٥م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي ( لشروط االتفاقیة، یستحق سداد القرض    وفقا
م. وتم تصنیف األقساط ۲۰۲۳أبریل  ۲۰م حتى ۲۰۱۹أكتوبر  ۲۰على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من 

ملیون لایر سعودي كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء   ۲٥۰مبلغ المستحقة خالل اثني عشر شھرا ب
ملیون لایر سعودي  ۱٫٥۰۰من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

ملیون    ۱٫۲۰۰بمبلغ    ٪ تم استكمالھ فعلیا والجزء المتبقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضا بسند ألمر۹۲منھا نسبة  
 لایر سعودي. 

 
ملیون لایر  ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ ۲۰۱٥م و ۲۰۱٤خالل السنتین 

سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. بلغ الرصید المستحق لتسھیالت القرض 
ملیون لایر سعودي).  ۱٫۷۰۰م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۷۰۰م، ۲۰۲۱مارس  ۳۱المعني، في 

 ً لبنود االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي ثمانیة سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال ثالث  وفقا
تیب تسھیل إضافي من قبل البنك سنوات اعتبارا من تاریخ االتفاقیتین. وبغرض التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم تر

ملیون لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث یكون أصل    ۲٥۰بمبلغ  
م،  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القرض متاحا للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. خالل السنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي. وبالتالي،   ۱٫۷۰۰ھیالت معدلة مع بنك تجاري للتسھیالت المستحقة بقیمة  وقعت الشركة اتفاقیة تس
م، على أقساط  ۲۰۲۲م إلى سنة  ۲۰۲۰سنوات من سنة    ۳فإن المبلغ األصلي یستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتھا  

قرض مضمونة مقابل جزء من  م. إن تسھیالت ال۲۰۳۰م إلى سنة ۲۰۲۳متعددة نصف سنویة غیر متساویة من سنة 
ملیون لایر سعودي.   ۳٫۰۰۰أراض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي.  ۱٫۷۰۰وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
 

وتحویل الدین إلى حقوق ملكیة وخطط السداد مع  وعالوة على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض  
 . ۳المقِرضین اآلخرین جاریة بالفعل. للتفاصیل، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۱۹ 
 

 القروض قصیرة األجل  .۱٤
 

ملیون لایر سعودي، ویترتب  ۲٥۰م، استفادت الشركة من تسھیالت قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة ۲۰۱۸خالل سنة 
دیسمبر   ۳۱سعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. خالل الفترة المنتھیة في  علیھا عمولة حسب األ

ملیون لایر سعودي   ۱۷۰م، وقعت المجموعة قائمة مطلوبات وموجودات أجنبیة معدلة لتسھیل رأس المال العامل بمبلغ  ۲۰۲۰
ت إعادة ھیكلة تسھیل رأس المال العامل إلى قرض متوسط ملیون لایر سعودي، حیث تم ۲۰وتسھیل ائتمان مستندي بمبلغ 

ملیون لایر سعودي   ۱٤۸٫۷٥، یتم سداد المبلغ المتبقي وقدره  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي في فبرایر    ۲۱٫۲٥األجل، وبعد سداد  
الت م. وبلغ رأس المال العامل والتسھی۲۰۲۱أغسطس  ۲٥سنوات تبدأ في  ٤أقساط نصف سنویة متساویة على  ۸على 

ملیون لایر   ۱۷۰م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٤۸٫۷٥م مبلغ ۲۰۲۱مارس  ۳۱االئتمانیة المستندیة كما في 
م: ال شيء)، على التوالي. إن تسھیالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي) وال شيء (

ملیون لایر سعودي. وتسھیالت القرض أیضا    ۳٤۰القیمة المطلوبة بمبلغ  فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي  
 ملیون لایر سعودي.  ۲۰۹مضمونة بسند ألمر بمبلغ 

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

بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسھیالت القرض المذكور م ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱٥۰
ملیون لایر سعودي. وبلغ رأس المال العامل    ۱٬٦٤۲٫٥عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ  

  ۱٥۰م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥۰م مبلغ ۲۰۲۱مارس  ۳۱والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كما في 
 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.  ٦٦م:  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٦ملیون لایر سعودي) و 

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

ملیون لایر سعودي للتسھیل  ٤٥ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و  ٥۰آخر، بأسعار تجاریة سائدة، وتم تقسیمھا إلى 
م مبلغ ۲۰۲۱مارس  ۳۱رأس المال العامل والتسھیالت االئتمانیة المستندیة كما في ل الرصید القائماالئتماني المستندي. وبلغ 

م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۰وملیون لایر سعودي)  ٥۰م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰
 ملیون لایر سعودي)، على التوالي. ۳۷

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین .۱٥

 
 العام للخطةالوصف 

 

ً تدیر المجموعة برنامجا معتمدا غیر ممول لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین   لنظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.    وفقا
 المنتھیة:السنة   / فترةللفیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجع) مراجع)(غیر  
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ٦۳٫۸٦۸ ٦۱٫۹۳۷ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
   

   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة:
 ۱٤٫۰۳۲ ۲٫۱٥۳ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۱٫۸۹۸ ٤۷٤ تكلفة الفوائد
 ۲٫٦۲۷ ۱٥٫۹۳۰ 

   اآلخر الموحدة المختصرة:المتضمن في قائمة الدخل الشامل 
   ربح إعادة القیاس الناشئ عن: 

 ) ۱٥٦( - االفتراضات المالیة  -
 ) ۳٫۳۹٦( - تعدیالت الخبرة -

 ) ۳٫٥٥۲( - ربح إكتواري
   

 ) ۱٤٫۳۰۹( )۲٫٥٥۹( منافع مدفوعة
 ٦۱٫۹۳۷ ٦۲٫۰۰٥ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

 

ربح /  الم. ولذلك، فإن ۲۰۲۱مارس  ۳۱لم یكن ھناك أي تغیر في االفتراضات اإلكتواریة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ھي صفر.للفترة خسارة اإلكتواریة ال



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۲۰ 
 

 .  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع)۱٥
 

 االفتراضات اإلكتواریة 
 

 ى تطبیقھا في تاریخ التقریر المالي: فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة األساسیة التي جر
 

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجع) (غیر مراجع) 
   

 ٪ ۳٬۰ ٪۳٬۰ معدل الخصم 
 ٪ ۳٬٥ ٪۳٬٥ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب في المستقبل

 ٪ ۱٬۱۷ ٪۱٬۱۷ معدل الوفیات
حسب العمر ومدة  الموظفین من الخدمةدوران معدل 

 متوسط -الخدمة 
حسب العمر ومدة 

 متوسط -الخدمة 
 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات .۱٦

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ۳٦۳٫٦۳۰ ۳۷۷٫٥٥٥ ذمم دائنة تجاریة 
 ۳۳۸٫٤٥۹ ۳۷٤٫٤٦۳ أعباء تمویلیة مستحقة

 ۲٥۱٫۰٦۳ ۲٥۱٫٤۰۹ محتجزة دائنةمبالغ 
 ۲٥۰٫۸٤۸ ۲٦۹٫۰٥۹ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ۱۸۷٫۲۲۸ ۱۸٥٫۳۷۸ تكالیف عقود مستحقة الدفع
 ٦٤٫٥٥٦ ۸٤٫۱٥۱ من عمالءدفعات مقدمة 

 ٤۱٫۰٥۹ ٤۰٫۹۹۰ مبالغ سیتم التبرع بھا ألغراض خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)
 ٤٫٥٥۸ ۲٫۹۷٦ )۱۸عالقة (اإلیضاح مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  

 ۳٫٥۷۱ ۳٫٥۲۱ برنامج تملك منزل -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 
 ۲۸٫۱۹۲ ۳۸٫۹۲٦ أرباح غیر مكتسبة

    ۱٫٦۲۸٫٤۲۸ ۱٫٥۳۳٫۱٦٤ 
   

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

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



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۲۱ 
 

 الزكاة .۱۷
 

 المحمل للفترة / السنة
 

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 مارس    ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ۱۳٫۷٥۰ ۱۸٫۲٥۰ المحمل للفترة / السنة 
   

 الموحد لكل من الشركة األم وشركاتھا التابعة.  لسنة على الوعاء الزكويایستند المخصص للفترة / 
 

 الحركة في المخصص
 

 فیما یلي بیان للحركة في مخصص الزكاة: 
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ۱۲۱٫۸۱٦ ۱۰۸٫٦۸۷ السنة  / في بدایة الفترةكما 
 ۳٥٫۰۰۰ ۱۸٫۲٥۰ الحالیة المحمل للفترة / السنة 

 ۲۰٫۰۰۰ - المحمل للفترة / السنة السابقة 
 ) ٦۸٫۱۲۹( )۱٥٫۱٥۲( السنة   / المدفوع خالل الفترة

   
 ۱۰۸٫٦۸۷ ۱۱۱٫۷۸٥ في نھایة الفترة / السنة كما 

   
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  .۱۸
 

الكیانات األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي العالقة  خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع  
. تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا ۲٤في معیار المحاسبة الدولي  

ً  في المجموعة والكیانات التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذاً  المعامالت مع األطراف . وتم تنفیذ جوھریا
ذات العالقة خالل دورة األعمال العادیة بشروط لم تكن أكثر مالءمة من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل معقول أن  
تكون متاحة في معامالت مماثلة مع أطراف لیست ذات عالقة، أي مماثلة لتلك السائدة في المعامالت على أساس تجاري. 

 ، فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا:۱۲اح باإلضافة إلى اإلیض
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

۲۲ 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۸

 طبیعة المعامالت  طرف ذو عالقة 
مبالغ المعامالت خالل فترة الثالثة   

 أشھر المنتھیة
 

 الرصید كما في 
مارس  ۳۱    

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجع) (غیر مراجع)  (غیر مراجع) (غیر مراجع)    
    ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 

        المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:
 ۷۲۱ ۲۳٦  ۳٤۱ ۱۷۲  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة  أطراف ذات عالقة أخرى 

 ۳٫۰۸۹ -  ۱٫۰۳۰ -  عقاراتبیع   
          

 ۱۱٫٦٥۳ ٥٫۰۹۰   - ٤۰۲  إیجارات عقود ورسوم مرافق وغیرھا  مشروع مشترك
         

 ۲٦۱ ۳۲۹  ٤۸ ٤۱  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   موظفي اإلدارة العلیا
 ۳٤٤ -  ۸۳ -  إیرادات إیجاریة   
         

 - -  ۷۰ -  عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة بیع   مجلس اإلدارة
 - -  ٦٥ -  إیرادات إیجاریة   
       ─────── ─────── 

 ۱٦٫۰٦۸ ٥٫٦٥٥       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة:
 )۳( )۱٫۹٥۱(  ۱٫٦٤٤ ۱٫٤۱٦  خدمات مقدمة إلى المجموعة   أطراف ذات عالقة أخرى 

         
 ) ٤٥٥( -  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  أطراف أخرى ذات صلة لھا تأثیر جوھري

         
 - -  ۳٫۳۱۱ ۳٫۳۸۱  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا

         
 ) ٤٫۱۰۰( )۱٫۰۲٥(  ۱٫۰۲٥ ۱٫۰۲٥  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة

       ─────── ─────── 
 ) ٤٫٥٥۸( )۲٫۹۷٦(       اإلجمالي

       ═══════ ═══════ 
 



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲۳ 
 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۸

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
   

 ۲٫۸۳٦ ۳٫۰٥٥ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ۱٥۳ ۱۰٦ منافع غیر نقدیة

 ۳۱٥ ۲۲۰ منافع ما بعد التوظیف
 ۷ - مكافأة إنھاء الخدمة

 ──────── ──────── 
 ۳٫۳۸۱ ۳٫۳۱۱ 

 ════════ ════════ 
 ۳۱٥ ۲۲۰ مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العلیا

 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۱۹
 

م  ۲۰۲۱مارس    ۳۱، فإن االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في  ۱٤و  ۱۳المبینة في اإلیضاحین    باإلضافة إلى اإلفصاحات 
 ھي كما یلي:

 
لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة في السنوات القلیلة   )أ(

 ملیون لایر سعودي).  ٦٤۹م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۸۳القادمة بمبلغ 
 

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

 . القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةیھ، لم یتم تكوین مخصص في ھذه  وبناًء عل
 

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

بھا الشركة لمحطة القطار والتكالیف المتكبدة لجسر  یتعلق بھذا المشروع والتي تضمنت قیمة األرض التي ساھمت
الوصول إلى المحطة وتكالیف البنیة التحتیة األخرى المرتبطة بھا. اإلدارة بصدد التفاوض مع الجھة الحكومیة، بدعم  

ص نتائج لصالحھا. وبالتالي، لم یتم تكوین مخصالمن ھیئة المدن االقتصادیة والمناطق الخاصة، وتتوقع أن تكون 
 .القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةفي ھذه 

 
م طالبت بزكاة إضافیة ۲۰۰۸م إلى  ۲۰۰٦أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربطا زكویا للسنوات من   )د(

ملیون لایر سعودي إضافةً إلى غرامة تأخیر على ضریبة االستقطاع. تمشیا مع  ۹۰٫٤ضریبة استقطاع بمبلغ و
مع االعتراض على فروقات ودفعتھ  ت االستئناف ودون االعتراف بااللتزام، قامت الشركة بتقدیم ضمان بنكي  إجراءا

 ضریبة االستقطاع.
 

 ً   لم یقبل دیوان المظالم التظلم على الزكاة من وجھة نظر "النموذج". قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة التماسا
المظالم بإعادة النظر في الحكم وإعادة دراسة القضیة. لم یقبل دیوان المظالم إلى الدیوان الملكي طالبت فیھ دیوان 
 االلتماس وحصلوا على الحكم السابق. 

 
 
 
 
 
 



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲٤ 
 

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع). ۱۹

 
ملیون لایر سعودي متعلقة  ۸٦٫٦م، أصدرت الھیئة خطاب لتحصیل التزام زكاة إضافي بمبلغ ۲۰۱۹خالل سنة 

م  ۲۰۱۹٪ من إجمالي المطلوبات في سنة  ٤۳٪ و۲۰م. قامت الشركة بتسویة نسبة  ۲۰۰۸إلى    ۲۰۰٦بالسنوات من  
 بات الرصید على أقساط.على التوالي. عالوة على ذلك، وافقت الھیئة على السماح بدفع مطلو م۲۰۲۰و
 

بتأیید اعتراض   كما أن قضیة ضریبة االستقطاع كانت قید الدراسة لدى دیوان المظالم. أصدر دیوان المظالم قراراً 
 ً إلى الدیوان الملكي ضد قرار دیوان المظالم فیما یتعلق بغرامة   الشركة المتعلق بغرامة التأخیر. قدمت الھیئة استئنافا

 تزال في انتظار صدور الحكم.  التأخیر، والتي ال
 

م إلى  ۲۰۰۹قامت شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة التزامات الزكاة اإلضافیة وإنھاء الربوط للسنوات من 
. أصدرت الھیئة م۲۰۲۰و  م ۲۰۱۹م و ۲۰۱۳م و ۲۰۱۲قدمت الشركة إقرارات السنوات  م مع الھیئة.۲۰۱۱

 م.  ۲۰۲۱أبریل  ۳۰ساریة حتى  م۲۰۱۹شھادة الزكاة لسنة 
 

ملیون   ٦۷٫۷م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٤م، أصدرت الھیئة الربط الزكوي لسنة ۲۰۲۰خالل سنة 
 ً   ۸في  معدالً  لایر سعودي. قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة التماس ضد ربط الھیئة وأصدرت الھیئة ربطا

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتقدیم استئناف ضد الربط المعدل   ۳۳م بالتزام زكاة مخفض یبلغ ۲۰۲۰أكتوبر 
 المذكور أعاله لدى األمانة العامة للجان الضریبیة.

 
 ً ً  أصدرت الھیئة أیضا م بمطلوبات زكاة ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱٥م للسنوات ۲۰۲۰نوفمبر  ۲۳زكویة بتاریخ  ربوطا

ملیون لایر سعودي. قدمت شركة إعمار المدینة االقتصادیة التماس ضد ربط الھیئة وأصدرت  ۲٥٤بمبلغ إضافیة 
 ً ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة   ۲٤۷م بانخفاض مطلوبات الزكاة من ۲۰۲۱فبرایر  ۲٤في  معدالً  الھیئة ربطا

 یبیة.استئناف ضد الربط المعدل للھیئة إلى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضر
 

ملیون لایر سعودي للسنوات  ۳۱٫٥طلبت شركة إعمار المدینة االقتصادیة من الھیئة دفع الرصید المتبقي البالغ 
م على أقساط.  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي متعلقة بسنة    ٤٤٫۳م ولمطلوبات الزكاة البالغة  ۲۰۰۸م وحتى عام  ۲۰۰٦

ملیون لایر سعودي على   ۷٥٫۸لمطلوبات المستحقة بمبلغ سمحت الھیئة لشركة إعمار المدینة االقتصادیة لتسویة ا
م. قامت شركة إعمار  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي تبدأ من أغسطس  ۷٫٥) أقساط شھریة متساویة بمبلغ ۱۰عشرة (

م، وطلبت من الھیئة إرجاء األقساط ۲۰۲۰المدینة االقتصادیة أربع أقساط مستحقة من أغسطس حتى نوفمبر 
، وھو ما تم قبولھ في حینھ من قبل الھیئة. الحقًا لنھایة السنة، قامت م ۲۰۲۱م وینایر ۲۰۲۰ المستحقة في دیسمبر

 م. ۲۰۲۱شركة إعمار المدینة االقتصادیة بتسویة األقساط المستحقة في فبرایر ومارس 
 

زكوي م. أصدرت الھیئة الربط ال۲۰۱۲أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة 
ملیون لایر سعودي. واعترضت شركة   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  
مناطق الصناعیة المحدودة أیًضا استئنافًا على البوابة  إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطویر ال

م، وقدمت ۲۰۲۰أكتوبر    ۲۲اإللكترونیة لألمانة. عقدت لجنة حل الخالفات والنزاعات الضریبیة جلسة االستماع في  
م برفض التماس شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة. قدمت شركة تطویر ۲۰۲۰دیسمبر  ۲۲قرارھا في 
ً المناطق ال ضد قرار لجنة حل الخالفات والنزاعات الضریبیة لدى مع لجنة استئناف  صناعیة المحدودة التماسا

 الخالفات والنزاعات الضریبیة. 
 

م. أصدرت  ۲۰۲۰قدمت شركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة إقرارات زكویة / معلومات حتى سنة 
  ۲۹م. أصدرت الھیئة ربوطا زكویة بتاریخ  ۲۰۲۱أبریل    ۳۰حتى    م، ساریة۲۰۱۹الھیئة شھادات زكاة نھائیة لسنة  

ملیون لایر سعودي.   ۷۲٫٤٥م بمطلوبات زكاة إضافیة بمبلغ ۲۰۱۷م إلى ۲۰۱٥م للسنوات من ۲۰۲۰نوفمبر 
 للھیئة إلى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضریبیة.اقرار تقدمت الشركة باستئناف ضد 

 
 
 



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲٥ 
 

 
 واالرتباطات المحتملة (تابع). االلتزامات ۱۹

 
أي   املیون لایر سعودي زائد  ۱٫۳۲۱قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  )ه(

أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على تسھیالت 
تكالیف إنشاء المیناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برھن أسھم الشركة   مرابحة متوافقة مع الشریعة لتمویل

 في شركة تطویر الموانئ.
 
 
ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة    ۱۱۲٫٥لبنك تجاري، یقتصر على    شركات  قدمت الشركة ضمانا )و(

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

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

م، زائدا أي  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۹۰ملیون لایر سعودي، والتي تم زیادتھا إلى  ۷٥ألمر بمبلغ 
 أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ.

 
 المعلومات القطاعیة .۲۰

 
 القطاعات التشغیلیة

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالث 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    ۸لإلفصاح عنھ طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي  بمتطلبات القطاع القابل  
التنفیذیة ھو المسئول الرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة ویراقب نتائج التشغیل لوحدات األعمال الخاصة بھ بشكل  

ألداء. یتم تقییم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو  منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم ا
 .الموحدة المختصرة  األولیة الخسارة ویتم قیاسھ بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة

  



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲٦ 
 

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۰

 
 قطاعات التشغیل (تابع)

 
 اإلیرادات والربحیة حسب القطاعات

 
 أخرى ضیافة وترفیھ تطویر صناعي أنشطة سكنیة 

التعدیالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" ")۰۰۰(" فترة الثالثة أشھر المنتھیة:

       م۲۰۲۱مارس  ۳۱
       اإلیرادات 

 ۸۳٫٥۹۱ - ۱٦٫٦۳۱ ۳۳٫۷٥۰ ۱٦٫۹۰۷ ۱٦٫۳۰۳ عمالء خارجیین
 - )۳۱٫۳٦٦( ۱٦٫٦۸۱ ٦٫٦٥۸ ٤٥۳ ۷٫٥۷٤ بین القطاعات

 ۲۳٫۸۷۷ ۱۷٫۳٦۰ ٤۰٫٤۰۸ ۳۳٫۳۱۲ )۳۱٫۳٦٦( ۸۳٫٥۹۱ 
       

       النتائج
تكلفة مخزون وخدمات معترف 

 بھا كمصروفات
      

 )٦٫۳۹۳( )٥٫٤۳۹( )۸٫٥۲۸( )۱۱٫۳۱۳( ۱۹٫۸۰۱ )۱۱٫۸۷۲( 
       

 )۱۹٫٥٦۹( - )۲٫٦۹۱( )۱٫۹۷٤( )۷٫۱۱۷( )۷٫۷۸۷( خسارة االنخفاض في القیمة  
       

 )٦۰٫۰۳٥( - )٥۸٫۸٦٤( - )۱٫۱۰۷( )٦٤( أعباء تمویلیة
       

 ۲٤٦ - ۲٤٦ - - - دخل ودیعة مرابحة 
       

 )۷۷٫۸۱۷( - )٤۰٫٦۰٤( )۱۹٫٦٦۳( )٦٫۰۲٥( )۱۱٫٥۲٥( استھالك
       

 )۱٫٦۷٤( - )۱٫٥٤۹( )٥( - )۱۲۰( إطفاء
       

الحصة في نتائج شركات مستثمر 
 ۱٥٫۸۸٤ - - - فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 
- ۱٥٫۸۸٤ 

       
 )۱۰٤٫۹۹۱( - )۸۲٫۹۹۲( )۱۷٫۱۷۷( ۸٫۱۸۱ )۱۳٫۰۰۳( إیرادات / (مصروفات) أخرى 

       
 )۱۷٦٫۲۳۷(      الخسارة قبل الزكاة

 
  



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲۷ 
 

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۰

 
 قطاعات التشغیل (تابع)

 
 

 أنشطة سكنیة
تطویر 
 أخرى  ضیافة وترفیھ  صناعي 

التعدیالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

 (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) (غیر مراجع) 
 ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  فترة الثالثة أشھر المنتھیة:

       م ۲۰۲۰مارس  ۳۱
       إیرادات 

 ۲۰٥٫۳۹٥ - ۱۸٫۲۲٦ ۲٥٫٥۰٦ ۲۹٫۰۹۱ ۱۳۲٫٥۷۲ عمالء خارجیین
 - ) ٤۱٫۲۹۰( ۲۹٫٤۱۹ ۸٫۱۰۳ - ۳٫۷٦۸ بین القطاعات

 ۱۳٦٫۳٤۰ ۲۹٫۰۹۱ ۳۳٫٦۰۹ ٤۷٤( ٫٦٤٥۱٫۲۹۰ ( ۲۰٥٫۳۹٥ 
       

       النتائج
تكلفة مخزون وخدمات معترف 

 بھا كمصروفات
      

 )۱٤٦٫٥۱۲ ( )٦٫٥۰۲ ( )۷٫٤۸٤ ( )۱۳٫۹۷۱ ( ۳۱٫٤٤۷ )۱٤۳٫۰۲۲ ( 
       

 ) ۲۸٫۲۲٥( - ) ۱۰٫۸٤۸( ) ٥٫۸٥٥( - ) ۱۱٫٥۲۲( خسارة االنخفاض في القیمة  
       

 ) ۹٦٫٤۰۰( - ) ۹٥٫۳۲۰( ) ۱٫۰۳۸( - )٤۲( أعباء تمویلیة
       

 ۱٫٥۱٦ - ۱٫٥۱۱ - - ٥ مرابحة دخل ودیعة 
       

 ) ۸٤٫۸۳۷( - ) ٥۳٫۸۷٥( ) ۱۸٫۷۹۳( ) ٦٫۰٦۹( ) ٦٫۱۰۰( استھالك
       

 ) ۱٫۹۹٤( - ) ۱٫۹۰۲( )٥( - )۸۷( إطفاء
       

الحصة في نتائج شركات مستثمر 
 ۹٫۲۲۱ - - - فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 
- ۹٫۲۲۱ 

       
 ) ۱۲۹٫٤۰٥( - ) ۸٦٫۸۳۱(  ) ۲۲٫۳۰۲(  ۹۸٥ ) ۲۱٫۲٥۷(  إیرادات / (مصروفات) أخرى 

       
       

 ) ۲٦۷٫۷٥۱(      الخسارة قبل الزكاة
 

 مخاطر السیولة .۲۱
 

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

تقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة من خالل  
النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبلیة. یتم مراقبة التدفقات 

لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سیطرة خزینة المجموعة. یتمثل الھدف من ھذا النظام المركزي في  
تحسین كفاءة وفعالیة إدارة المجموعة للموارد الرأسمالیة للمجموعة. یتمثل ھدف المجموعة في الحفاظ على التوازن  

المرونة من خالل استخدام السحوبات على المكشوف والقروض البنكیة. تدیر المجموعة  بین استمراریة التمویل و
مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات كافیة وتسھیالت بنكیة وتسھیالت االقتراض، من خالل المراقبة  

 طلوبات المالیة. المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والم
 



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲۸ 
 

 
 مخاطر السیولة (تابع) .۲۱

 
 ).۳إن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد جاریة بالفعل مع البنوك المعنیة (راجع اإلیضاح 

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

 
  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ م (غیر مراجع)۲۰۲۱مارس  ۳۱

 شھر
 

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

 ۸٫٥٤٦٫۷۰۰ ٥٫٥۸۷٫۰۳۳ ۲٫۹٥۹٫٦٦۷ قروض
 ۱۰۹٫۳۲٦ ٥۰٫۰٤۸ ٥۹٫۲۷۸ مطلوبات عقود إیجار
 ۱٫٤۹۸٫۸٤۹ - ۱٫٤۹۸٫۸٤۹ ذمم دائنة ومستحقات

 ─────── ─────── ─────── 
 ٤٫٥۱۷٫۷۹٥٫٦ ٤۳۷٫۰۸۱ ۱۰٫۱٥٤٫۸۷٥ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 أقل من  م (مراجع) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 شھر  ۱۲

  ۱۲أكثر من 
 شھر

 
 اإلجمالي

  ")۰۰۰("  ")۰۰۰("  ")۰۰۰(" 
    

 ۸٫٥۷٤٫۳٤٤ ٥٫٤۷٥٫۱٦۱ ۳٫۰۹۹٫۱۸۳ قروض
 ۱۱۲٫۰۰۸ ٥۹٫۱۸۹ ٥۲٫۸۱۹ مطلوبات عقود إیجار

 ۱٫٤٥٥٫۰۳۰ - ۱٫٤٥٥٫۰۳۰ ومستحقاتذمم دائنة 
 ─────── ─────── ─────── 
 ٤٫٦۰۷٫۰۳۲ ٥٫٥۳٤٫۳٥۰ ۱۰٫۱٤۱٫۳۸۲ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۲۲
 

المشاركین في السوق  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین  
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. 
 

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

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

 مدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى ال
 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •
) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۲المستوى   •

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

 للمالحظة).
  



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۲۹ 
 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع) .۲۲

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

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

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

م، یتم تقدیر القیم العادلة لألدوات المالیة للشركة على أنھا مقاربة لقیمھا ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في 
ة في تقییم الذمم  في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. لم یتم تطبق مدخالت جوھری ۳الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و۲۰۲۱مارس   ۳۱المدینة كما في 
 

 م، لم تكن ھناك حركات بین المستویات.۲۰۲۱مارس  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲۳
 

عبر مناطق م،  ۲۰۲۰)، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ جائحة خالل شھر مارس  ۱۹  -  انتشرت جائحة كورونا (كوفید
مما أدى إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید جغرافیة مختلفة على مستوى العالم،  

یة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر  ) في شكوك على الصعید االقتصادي العالمي. وأعلنت السلطات المال۱۹
 دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. 

 
، تأثرت عملیات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآلثار الصحیة  )۱۹ -(كوفید منذ تفشي فیروس 

وشمل ذلك فرض قیود على السفر وإغالق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر الجوي   العالمیة. ۱۹ -لجائحة كوفید 
على جمیع قطاعات المجموعة (العقارات والضیافة) وھو ما انعكس في نتائجھا  ۱۹ -بشكل كبیر. أثر تفشي جائحة كوفید 

 م. ۲۰۲۱مارس ۳۱المالیة للفترة المنتھیة في 
 

امت المجموعة بتقییم اآلثار المحتملة لتفشي الجائحة على عملیاتھا بسبب القیود التي وضعتھا نظًرا لحجم تفشي الجائحة، ق
. حرصت المجموعة على تنفیذ إجراءات الصحة والسالمة  )۱۹ -(كوفید المؤسسات الحكومیة المختلفة لكبح أو تأخیر انتشار 

رئیسي في مجال تطویر العقارات، حیث تتوقع المجموعة لموظفیھا وعمالئھا والمقاولین ومجتمعاتھا. تعمل المجموعة بشكل 
أن یؤثر تفشي الجائحة على األسعار والطلب على العقارات. على المدى القصیر، ال تزال المبادرات التنمویة والنشاط 

یة األعمال االقتصادي داخل قطاع العقارات مقیًدا. وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت ببتفعیل تخطیط استمرار
لدیھا وغیرھا من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بما في ذلك ترشید عملیاتھا وتحسین مستویات الموظفین وتشغیل النقد 

في تعطل األعمال المحتمل الذي قد  للتحكم  والعمل مع موردیھا وعمالئھا بشكل لصیق لتقلیل التأثیر على اإلیرادات والتكالیف  
 على عملیاتھا وأدائھا المالي.    ۱۹ - یحدثھ تفشي جائحة كوفید

 
 وتواصل إدارة المجموعة تقییم الوضع الحالي، بما في ذلك استراتیجیة التسعیر ومبادرات تحسین التكلفة.

  



 إعمار المدینة االقتصادیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (تابع)

 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

۳۰ 
 

 
 (تابع) ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲۳

 
م على النحو  ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في )۱۹ -(كوفید أجرت المجموعة تقییما للتأثیر بسبب عدم الیقین الناجم عن فیروس 

 التالي: 
    

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة  •
 

تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج خسارة االئتمان 
، والتقلب المحتمل في  )۱۹ -(كوفید المتوقعة. تمت إعادة تقییم نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتأثیر جائحة 

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

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

م بالنظر إلى التطور السریع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب في ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في 
احتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند تحدید شدة و

المتوقعة. وقامت المجموعة بتحدیث المعلومات المستقبلیة ذات الصلة بالعملیات الدولیة فیما یتعلق بأوزان 
بلغ تأثیر سیناریوھات االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ االقتصادي للسوق التي تعمل فیھا المجموعة. وبناًء علیھ، 

مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في    ۱۹٫٦مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة  
م. وستواصل المجموعة مراقبة الموقف وتأثیره على الخسائر االئتمانیة المتوقعة وإجراء التعدیالت الالزمة  ۲۰۲۱

 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 
الموجودة في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد وحساسیة المبلغ القابل لالسترداد للتغیرات المحتملة بشكل معقول في 

م. یستند المبلغ القابل لالسترداد على القیمة المستخدمة باستخدام ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فتراضات الرئیسیة كما في اال
تقدیر اإلدارة وممارسة التقییم العادل الذي تقوم بھ شركة فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو مَقیِّم مستقل 

ن شركة فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة م. إ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱غیر مرتبط بالمجموعة، كما في  
للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد الملكي للمقیِّمین المعتمدین. وتمتلك شركة فالیوستارت 

فاض القیمة  المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لألراضي والممتلكات ذات الصلة. بناًء على ممارسة انخ
ھذه، تتوقع المجموعة عدم وجود تغییر جوھري في المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غیر المالیة الذي ینتج عنھ  

 م. ۲۰۲۱مارس   ۳۱أي انخفاض إضافي في القیمة كما في 
 

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

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

التفشي یتطور بسرعة، بسبب وجود عدم تأكد جوھري حول المدة المتوقعة وتأثیره المحتمل على االقتصاد ومع ذلك، فإن 
الكلي وأیًضا على عملیات المجموعة. ونتیجة لذلك، من الصعب تقییم تأثیر مثل ھذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في ھذه 

حدودة المتاحة لتحدید تأثیر تفشي الجائحة على االقتصاد والقطاع  المرحلة، مع األخذ في االعتبار المعلومات االقتصادیة الم
 العقاري.

 
 تاریخ الموافقة على القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدار .۲٤

 
م  ۲۰۲۱مایو    ۹في    الشركة  واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس إدارة  الموحدة المختصرةاألولیة  القوائم المالیة  تم الموافقة على  

 ھـ. ۱٤٤۲رمضان   ۲۷الموافق 
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