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كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة  
المستقلة والتابعة لـ كي بي العربیة السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي 

 ام جي العالمیة، شركة تعاونیة سویسریة. 

 

 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة 
 األولیة الموحدة المختصرة

 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة 

   مقدمة 

م لشركة إعمار المدینة االقتصادیة  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في 
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("المجموعة") المكونة من: 

 
ثة أشھر المنتھیة الموحدة المختصرة لفترة الثال  الدخل الشامل اآلخر   قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة و •

 م؛ ۲۰۲۰مارس  ۳۱في 
 م؛ ۲۰۲۰مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م؛ ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة لفترة  •
 م؛ و ۲۰۲۰مارس  ۳۱في أشھر المنتھیة  الثالثةقائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة لفترة  •
 .اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المختصرة •

ً إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   للمعیار المحاسبي الدولي    وفقا
نا ھي إبداء رأي حول ھذه القوائم المالیة  إن مسئولیت  .) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة۳٤(

 . إلى فحصنا األولیة الموحدة المختصرة استناداً 

 نطاق الفحص

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

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

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

 االستنتاج

مارس    ۳۱في  كما  یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  ا شيء  فلم ینم إلى علمناستنادا إلى فحصنا،  
غیر معدة، من جمیع النواحي  ("المجموعة") وشركاتھا التابعة لشركة إعمار المدینة االقتصادیة المرفقة م۲۰۲۰

ً الجوھریة،   . ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة۳٤للمعیار المحاسبي الدولي ( وفقا

 



۲ 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة 
 األولیة الموحدة المختصرة

 للسادة مساھمي شركة إعمار المدینة االقتصادیة (تابع)

 الجوھریة المتعلقة باالستمراریة الشكوك 

قد المجموعةمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، الذي یشیر إلى أن  ٤-۲نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح 
من م، واعتباراً ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ۲۸۱٬٥تكبدت صافي خسارة بمبلغ 

أصولھا المتداولة  تجاوزت مطلوباتھا المتداولة  ، ملیون لایر سعودي ۱٬۷۱۱تاریخھ بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  
إلى جانب أمور أخرى   الظروف،ھذه األحداث أو    ،٤-۲وكما ھو مذكور في اإلیضاح    ,ملیون لایر سعودي  ۱٬٦۳۷بمبلغ  

إلى وجود عدم یقین جوھري قد یثیر شكوكا كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ ،  موضح فیھاكما ھو  
 االستمراریة. ولم یتم تعدیل رأینا فیما یتعلق بھذا األمر.

 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۷ 

 

 معلومات عن الشركة .۱
 

لمدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة شركة إعمار ا
حصلت   .م۲۰۰٦سبتمبر  ۲۱ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۳بتاریخ  ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

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

 . م)۲۰۱٤دیسمبر   ۲۸(الموافق 
 

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

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

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

 التالیة: 
 

 رقم السجل التجاري  الفرع
  

  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة
  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 

  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ
 

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

 االسم 
 بلد 

 التأسیس
سنة  

 التأسیس

 نسبة المساھمة في 
 رأس المال

 (مباشرة أو غیر مباشرة)
 مارس ۳۱   

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
  شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة

 ("إي سي أي إتش شي")
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۰ السعودیة
 أيالمحدودة ("  شركة تطویر المناطق الصناعیة

   ")زد دي سي  إل
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۱ السعودیة
المدن االقتصادیة   شركة إدارة وتشغیل عقارات

   ")أر إي أو إم(" 
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
المدن االقتصادیة  الشركة الرائدة إلدارة عقارات 

 ") أر إي إم(" 
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
 أرالمدن االقتصادیة (" شركة تطویر عقارات 

 ") دي  إي
المملكة العربیة  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة
المملكة العربیة   ("إي كي سي")  شركة إعمار المعارف المحدودة

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱٥ السعودیة
 

یتم  .التقریر المالي للشركة باستخدام نفس اإلطار المحاسبي للمجموعةتعد القوائم المالیة للشركات التابعة فیھا لنفس فترة 
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 ۲۰۱۸نة عمال بالقرارات التي اتخذھا مساھمو الكیانات المذكورة أعاله خالل س
حصص في شركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة، شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، شركة إدارة وتشغیل 
عقارات المدن االقتصادیة، الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة وشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة  

وتم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بنقل ھذه األسھم لشركة استثمارات المدن الصناعیة القابضة خالل    .ةالمحدود
وبالنسبة لشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة المحدودة والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة    م۲۰۱۹سنة  

بالنسبة لشركة استثمارات المدن الصناعیة    .وشركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة، فقد تم االنتھاء منھا خالل الفترة
  .ید التنفیذقاإلجراءات النظامیة القابضة، ال تزال 

 
 .للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  ۱۳راجع اإلیضاح 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
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 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۸ 

 

 أسس اإلعداد  .۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
 

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   ) "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 األولیة الموحدة المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب 
وعلى الرغم من ذلك، تم   .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱أن تُقرأ جنبا إلى جنب القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في 

حات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموعة وأداءھا  إدراج إیضا
م لیست بالضرورة مؤشرا ۲۰۲۰مارس  ۳۱إضافةً لذلك، فإن نتائج الفترة األولیة المنتھیة في  .منذ آخر قوائم مالیة سنویة

 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تنتھي في  على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي
 
 أسس القیاس  ۲-۲
 

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

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

 
، تحتاج المجموعة إلى تطبیق  ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦من خالل تعمیمھا بتاریخ  كما ھو مطلوب من قبل ھیئة السوق المالیة

نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقاریة واألصول غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد  
 .المالیة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالتقاریر 

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

 :ارات التالیةباستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت القر
 
) والعقار ۱٦إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس الملكیة (معیار المحاسبة الدولي  -

) في البیانات المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ ٤۰االستثماري (معیار المحاسبة الدولي 
 .م۲۰۲۲قبل السنة التقویمیة 

السماح للشركات المدرجة بخیار السیاسة الستخدام نموذج القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة بعد القیاس األولي أو  -
) بعد االعتراف األولي في البیانات المالیة  ۱٦اختیار السیاسة الستخدام نموذج إعادة تقییم العقار (معیار المحاسبة الدولي  

 أو بعد ذلك.  م ۲۰۲۲ي غضون السنوات المالیة التي تبدأ خالل السنة التقویمیة المعدة للفترات المالیة ف
 
 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

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

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

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ٤-۲
 

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

ھریا على القیمة الدفتریة للموجودات أو  بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیال جو
إن األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  .المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة

نتھیة في للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي ذات السیاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة للسنة الم
 . م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۹ 

 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 (تابع) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

 االستمراریة 
 

م، واعتباراً  ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ۲۸۱٬٥تكبدت المجموعة خسارة صافیة قدرھا 
من   ٪۲۰، تجاوزت الخسائر المتراكمة ملیون لایر سعودي ۱٬۷۱۱من ذلك التاریخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 

وتشیر   .ملیون لایر سعودي  ۱٬٦۳۷تجاوزت المطلوبات المتداولة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  باإلضافة إلى ذلك  و  رأس المال
 ھذه الظروف إلى وجود شكوك مادیة حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. 

 
،  م۲۰۲۰)، المصنف على أنھ جائحة في مارس  ۱۹  -  كوفیدوقد تفاقم ھذا األمر أیًضا من خالل تفشي فیروس تاجي جدید (

-االقتصاد الكلي وتعطل األنشطة االقتصادیة. من الصعب التنبؤ بمدى تأثیر جائحة كوفیدمما تسبب في عدم الیقین الكبیر في  
ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل مؤكد ویعتمد على العدید من العوامل المتطورة،   مجموعةعلى المركز المالي لل  ۱۹

لتجاریة وغیرھا من اإلجراءات التي اتخذت وستتخذ بما في ذلك مدة الوباء ونطاقھ؛ اإلجراءات الحكومیة واالجتماعیة وا
 استجابة للوباء؛ وتأثیر الوباء على الظروف االقتصادیة العامة القصیرة والطویلة األجل. 

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

، تم تخفیض جمیع النفقات غیر األساسیة، وتمت إعادة تقییم العقود القائمة وشروط الدفع مع غالبیة  باإلضافة إلى ذلك
على العملیات األساسیة للمجموعة   ۱۹كوفید  موردیھا. عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقییم شامل للتأثیر االتجاھي لـ

الجة التحدیات التشغیلیة المتوقعة وثغرات السیولة. تستكشف ) واتخذت تدابیر مختلفة تھدف إلى مع۲٤ یضاح(انظر اإل
اإلدارة حالیًا عدًدا من الخیارات المتاحة لھم للحصول على تمویل كاٍف لتلبیة متطلبات التمویل والتسدیدات المجدولة  

یالت إضافیة. كما للمقرضین. وشملت ھذه، من بین أمور أخرى، إعادة ھیكلة التزامات الدیون الحالیة والحصول على تسھ
. عالوة  م ۲۰۲۰، كان لدى المجموعة التسھیالت المعتمدة الحالیة وستسحب المبالغ المطلوبة في عام  م۲۰۲۰مارس    ۳۱في  

 على ذلك، المناقشات حول إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد، تحویل الدیون قید التنفیذ بالفعل مع المقرضین المعنیین.
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۰ 

 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 (تابع) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

 (تابع) االستمراریة 
 

 ,وفیما یلي أھم النقاط الرئیسیة لخطة تخفیف التأثیرات
 

 االجراءات المتخذة   الوصف البند
قرض مستحق إلى وزارة المالیة  إعادة ھیكلة الدیون 

 (أ)  ۱٤اإلیضاح  –
ملیون  ٥٬۰۰۰(المبلغ األساسي: 

لایر سعودي، والمبلغ مدرج 
 ۷۰۰تحت المطلوبات المتداولة: 

 ملیون لایر سعودي) 

م، بناًء على المناقشات التي أجریت مع ۲۰۲۰في ینایر 
وزارة المالیة، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة  

  . م۲۰۲۱م إلى ینایر ۲۰۲۰األولى المستحقة في یونیو 
وبالتالي فإن المبلغ األساسي مستحق السداد اآلن على سبعة  

م مع عمولة مستحقة تُدفع ۲۰۲۱أقساط ابتداًء من ینایر 
عالوة على ذلك، ھناك مناقشات جاریة في مراحل   .سنویا

متقدمة مع وزارة المالیة حول إعادة جدولة السداد بعد ذلك  
  . م۲۰۲٥ابتداًء من عام 

 جاريبنك تقرض مستحق إلى 
 (ب) ۱٤اإلیضاح  –

ملیار   ۱٬۷(المبلغ األساسي: 
لایر سعودي، والمبلغ مدرج 
 ۲۷٥تحت المطلوبات المتداولة: 

 ملیون  لایر سعودي) 

طلبت المجموعة من المقرض إعادة ھیكلة القرض من خالل 
إعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر سنوات، 

سنوات وتسدید على   ۳مدتھا مھیكلة على شكل فترة سماح 
سنوات على أقساط نصف سنویة. خالل الفترة المنتھیة في   ۷

، تلقت المجموعة ورقة شروط إرشادیة  م۲۰۲۰مارس  ۳۱
من البنك التجاري تعكس خطة إعادة الھیكلة المقترحة للبنك،  

 والتي ھي قید المناقشة حالیًا. 
قرض مستحق إلى البنك   

 (ب) ۱٤التجاري اإلیضاح 
ملیون  ٤۳۷٬٥(المبلغ األساسي: 

لایر سعودي، والمبلغ مدرج 
 ۱۲٥تحت المطلوبات المتداولة: 

 ملیون لایر سعودي)

طلبت المجموعة من المقرض إعادة ھیكلة القرض من خالل 
شھًرا المقبلة، وإعادة   ۱۲تأجیل الدفعات المستحقة خالل الـ 

سنوات، جدولة سداد األرصدة المتبقیة على مدى عشر 
سنوات وتسدید على   ۳مھیكلة على شكل فترة سماح مدتھا 

،  م۲۰۲۰سنوات على أقساط نصف سنویة. خالل أبریل  ۷
،  م۲۰۲۰أرجأ المقرض السداد للربع الثاني من عام 

والمناقشات جاریة لوضع اللمسات األخیرة على خطة إعادة  
 الھیكلة.

قرض مستحق إلى البنك   
 )(ب ۱٤اإلیضاح  - تجاريال

  ۹۷٦٬۲٥(المبلغ األساسي: 
ملیون لایر سعودي، والمبلغ 

مدرج تحت المطلوبات 
ملیون لایر   ٥٥۳۲.المتداولة:  
  سعودي)

طلبت المجموعة من المقرض إعادة ھیكلة القرض من خالل 
شھًرا القادمة   ۱۲تأجیل سداد المستحقات المستحقة خالل الـ 

مدى عشر  وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقیة على 
سنوات  ۳سنوات، مھیكلة على شكل فترة سماح مدتھا 

سنوات على أقساط نصف سنویة. المناقشات   ۷وتسدید على  
جاریة لتأجیل السداد ووضع اللمسات األخیرة على خطة  

 إعادة الھیكلة.
بدأت المجموعة عملیة لتحدید المجاالت التشغیلیة لتحسین  تكالیف تشغیلیة تحسین التكلفة

التكلفة. یتم النظر في تدابیر مختلفة للحفاظ على النقدیة  
وتحسین وضع السیولة بشكل عام. یتم حالیًا تطویر خطة  

 . م۲۰۲۰التحسین ومن المتوقع تنفیذھا في السنة المالیة 
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۱ 

 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 (تابع) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

 (تابع) االستمراریة 
 

بناًء على قائمة المركز المالي الموحدة الحالیة للمجموعة، تم إعداد توقعات المجموعة التفصیلیة باستخدام سیناریوھات 
مختلفة لتقییم حساسیة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة وجمیع التدفقات النقدیة المحتملة بشكل معقول مع ھذا التوقیت 

في ذلك االفتراضات التطلعیة التي تدعمھا الظروف والحقائق المتاحة، اعتباًرا من تاریخ إصدار ھذه القوائم والمبلغ، بما 
، وإعادة الھیكلة المستمرة للدیون، وتظل اإلدارة والمكلفین ۱۹كوفید  المالیة األولیة الموحدة المختصرة، بما في ذلك تأثیر

 .كافیة. ومع ذلك، ال توجد اتفاقات إعادة ھیكلة موقعة حتى اآلنواثقین من وجود تسھیالت مناسبة و بالحوكمة
 

لألسباب المذكورة أعاله، تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. إذا لم تحصل المجموعة على التمویل ولم  
جموعة على االستمرار  تنجح شروط السداد المجدولة، فھناك عدم یقین جوھري قد یلقي بظالل من الشك على قدرة الم 

كمنشأة مستمرة. ال تحتوي القوائم المالیة على أي تعدیالت قد تكون مطلوبة إذا كانت المجموعة غیر قادرة على االستمرار 
 .كمنشأة عاملة

 
ر، أو  عالوة على ذلك، ال یمكن لإلدارة أن تستبعد احتمال أن یكون لفترات اإلغالق الممتدة، أو التصعید في شدة ھذه التدابی

التأثیر السلبي المترتب على ھذه التدابیر على البیئة االقتصادیة التي نعمل بھا، تأثیًرا محتمالً على المجموعة ، وعلى تأثیرھا 
والطویل. قد یتطلب التغییر في الظروف إفصاحات محسنة إضافیة  المالي. المركز ونتائج التشغیل، على المدى المتوسط 

 لمجموعة للفترات الالحقة. في البیانات المالیة ل
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

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

تكالیف  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -نقل البضائع المبنیة بمرور الوقت  -اعتماد قرار جدول األعمال  بسبباالقتراض 
   .)٤االقتراض (انظر اإلیضاح 

 
 التغییر في السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤

 
للتقریر المالي قراًرا بخصوص جدول األعمال "نقل البضائع  ، نشرت لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة م۲۰۱۹خالل سنة 

 . تكالیف االقتراض" (یشار إلیھا فیما یلي بـ "قرار جدول األعمال") ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -المبنیة بمرور الوقت 
 

شاء التي تقوم ینص قرار جدول األعمال على أن المخزون (تحت التنفیذ) الخاص بالوحدات غیر المباعة التي تحت اإلن
ویوضح قرار جدول األعمال أن ھذه الموجودات جاھزة للبیع المخطط لھ في    .المجموعة بإثباتھا، ال یعتبر موجودات مؤھلة

حالتھا الحالیة، أي أن المجموعة تعتزم بیع الوحدات المبنیة جزئیًا بمجرد أن تجد العمالء المناسبین، وعند التوقیع على عقد  
السیطرة على أي أعمال تحت التنفیذ تتعلق بھذه الوحدة إلى العمیل، فھذه لیست موجودات مؤھلة وبالتالي  مع العمیل ستنقل 

  .لرسملة تكالیف االقتراض ۲۳ال تستوفي متطلبات معیار المحاسبة الدولي 
 

المالیة األولیة الموحدة  قامت المجموعة بتبني قرار جدول األعمال واألثر الناتج عن تغییر السیاسة المحاسبیة على القوائم 
 المختصرة كما یلي:
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 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۲ 

 

 التغییر في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
  

 السیاسة السابقة 
 

تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال. تتم رسملة تكالیف 
إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى المرحلة التي یتم فیھا استكمال كافة األنشطة   االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى

الالزمة إلعداد األصل المؤھل لالستخدام المقصود ، وبعد ذلك یتم تحمیل ھذه التكالیف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
ھذه التكالیف، التي تعزى مباشرة إلى شراء أو إنشاء والدخل الشامل اآلخر. في حالة القروض المحددة ، یتم رسملة جمیع 

أو إنتاج أصل یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لالستعداد لالستخدام أو البیع المقصود، كجزء من تكلفة كل منھا. 
 .األصل. یتم تحمیل جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي تحدث فیھا

 
ثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على األصول المؤھلة من تكالیف یتم خصم إیرادات االست

 . االقتراض المؤھلة للرسملة 
 

 السیاسة المعدلة 
 

تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال. تتم رسملة تكالیف 
االقتراض التي تعزى مباشرة إلى إنشاء أصل ما عدا العقارات التطویریة باستخدام معدل الرسملة حتى المرحلة التي یتم 

مة إلعداد األصل المؤھل لالستخدام المقصود، وبعد ذلك، ھذه التكالیف یتم تحمیلھا على فیھا استكمال جمیع األنشطة الالز
. في حالة االقتراضات المحددة، یتم رسملة جمیع ھذه التكالیف،  ةالموحد  االولیةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  

لتطویر، والتي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة التي تُنسب مباشرةً إلى اقتناء أو إنشاء أصل، بخالف عقارات ا
لالستعداد لالستخدام المقصود أو البیع، كجزء من تكلفة األصل المعني. یتم تحمیل جمیع تكالیف االقتراض األخرى  

 .كمصروف في الفترة التي تحدث فیھا
 

ظار إنفاقھا على األصول المؤھلة من تكالیف یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانت
 االقتراض المؤھلة للرسملة. 

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۳ 

 

 التغییر في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤

 
كما سبق التقریر 

 عنھ

التعدیل بموجب 
معیار المحاسبة 

 ۲۳الدولي 
 المبالغ 
 المعدلة 

 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  

 المركز الماليقائمة 
    

 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 األصول 
عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة 

 ) ۹۸٬۲٤٤( األجل
 
)۱۸٬۱٥٦ ( 

 
)۱۱٦٬٤۰۰ ( 

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

    
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  
 

 ۱٬٤۱۸٬۱٦۰ (۱۸٤٬۹٤۹) ۱٬٦۰۳٬۱۰۹ الجزء غیر المتداول -عقارات تحت التطویر
 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 –مفوترة إیرادات غیر 

 ۱۷٬۱۰٦٬۲٦٦ (۲۳٥٬٤۳۳) ۱۷٬۳٤۱٬٦۹۹ إجمالي األصول 
عنصر تمویل غیر مكتسب من ذمم مدینة طویلة 

 ) ٦۹٬٤۹۳( األجل
 

٥۷٥ 
 
)٦۸٬۹۱۸ ( 

 (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) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱٤ 

 

 التغییر في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

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

 ۹٦۸٬٦۰۹ (۱۸٬۲۷۹) ۹۸٦٬۸۸۸ اإلیرادات
 (٦٥۷٬۷۹۷) ۲٦٬٦۷۱ (٦۸٤٬٤٦۸) تكلفة إیرادات

 ۳۱۰٬۸۱۲ ۸٬۳۹۲ ۳۰۲٬٤۲۰ الربحمجمل 
 (۳۲۹٬۲۱۲) ۸٬۳۹۲ (۳۳۷٬٦۰٤) الخسارة من العملیات الرئیسیة

 (۲٦۷٬٥٥٦) (۳۰٬٥٦۳) (۲۳٦٬۹۹۳) أعباء تمویلیة
 ۱۰۲٬۱۳٥ ۱۲۱ ۱۰۲٬۰۱٥ إیرادات اخرى 

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

 (٥۳۰٬۸٥۸) (۲۲٬۰٥۰) (٥۰۸٬۸۰۸) خسارة السنة صافي 
 (٥٤٤٬٦٦۹) (۲۲٬۰٥۰) (٥۲۲٬٦۱۹) ملة للسنة شاإجمالي الخسارة ال

 (۰٫٦۲٦) (۰٫۰۲٦) (۰٫٦۰) خسارة السھم (باللایر السعودي للسھم)
 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
    

 ۳٥۰٬٦۰٥ ) ۳٬۱۸۹( ۳٥۳٬۷۹٤ اإلیرادات
 ) ۱۹۰٬۱٦۰( ۱۷٬۱۸٥ ) ۲۰۷٬۳٤٥( تكلفة إیرادات
 ۱٦۰٬٤٤٥ ۱۳٬۹۹٦ ۱٤٦٬٤٤۹ مجمل الربح

 ۸٬۷۷۷ ۱۳٬۹۹٦ ) ٥٬۲۱۹( الخسارة من العملیات الرئیسیة
 ) ٤۲٬٥٥۱( (۱۹٬۸۷٦) (۲۲٬٦۷٥) أعباء تمویلیة

 ۱۹٬۹٦٥ (٥٬۸۸۰) ۲٥٬۸٤٥ ربح السنة قبل الزكاة 
 ) ۱۲٬٥۰۰( - (۱۲٬٥۰۰) الزكاة

 ۷٬٤٦٥ (٥٬۸۸۰) ۱۳٬۳٤٥ للفترةصافي ربح  
 ) ۲٬۲۸۸( (٥٬۸۸۰) ۳٬٥۹۲ إجمالي الربح الشامل للسنة 

 ۰٫۰۰۹ (۰٫۰۰۷) ۰٫۰۱٦ ربح السھم (باللایر السعودي للسھم)
التأثیر على قائمة التدفقات النقدیة (صافي التدفقات 

 النقدیة):
  

 
 ) ۲۱٦٬۰۸۳( ۱۸۱ (۲۱٦٬۲٦٤) أنشطة التشغیل

 ) ۷۸٬۹٤۱( - (۷۸٬۹٤۱) استثماریةأنشطة 
 ۱٦۹٬۲۰۲ ) ۱۸۱( ۱٦۹٬۳۸۳ أنشطة تمویلیة

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱٥ 

 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات التعدیالت .٥
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

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

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف

ساري اعتبارا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد التاریخ 

 التالي
   

المعیار الدولي للتقریر 
 ۱۷المالي 

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود التأمین

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة    ۱معیار المحاسبة الدولي 
المعیار الدولي للتقریر 

ومعیار  ۱۰المالي 
 ۲۸المحاسبة الدولي 

یلة أو  بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزم
المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر  

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى
 

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

 
 اإلیرادات   .٦
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (معدل)  
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 

   حسب القطاعات التشغیلیة  اإلیرادات
 ۲۳۱٬۰۹٦ ۱۳۲٬٥۷۲ األنشطة السكنیة 

 ۷۷٬۸۹۲ ۲۹٬۰۹۱ الصناعي التطویر 
 ۲۳٬۸۰۳ ۲٥٬٥۰٦ ضیافة وترفیھ 

 ۱۷٬۸۱٤ ۱۸٬۲۲٦ أخرى 
 ۲۰٥٬۳۹٥ ۳٥۰٬٦۰٥ 
   

   اإلیرادات حسب طبیعتھا 
 ۲٦۳٬٦٤٥ ۱۱٥٬۹۰٥ بیع ممتلكات

 ٤۲٬۸٤۷ ۳٤٬۰۲۱ تأجیر 
 ۲۲٬۸٥٥ ۲٤٬۰۹۸ ضیافة  
 ۲۱٬۲٥۸ ۳۱٬۳۷۱ أخرى  

 ۲۰٥٬۳۹٥ ۳٥۰٬٦۰٥ 
   

 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱٦ 

 

 اإلیراداتتكلفة  .۷
فترة الثالثة أشھر  

 المنتھیة في
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (معدل)  
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

 ۹۰٬٦۰٤ ٦٤٬۰۱۱ تكلفة عقارات 
 - ۷۳٬۳۰۲ )۱۲مخصص عقارات التطویر (إیضاح 

 ۳٥٬٤۸۸ ۳٦٬٥۱٥ استھالك
 ۱۸٬۷۷۰ ۱۸٬۰٦٤ تكالیف موظفین

 ٤٬۳٤۷ ٥٬۷۰۷ ضیافة  
 ٤۰٬۹٥۱ ٤۷٬۱۲۱ أخرى 

 ۲٤٤٬۷۲۰ ۱۹۰٬۱٦۰ 
 

 الدخل اآلخر .۸
 

 تتكون اإلیرادات األخرى بشكل رئیسي مما یلي:
 

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

وبالتالي، تم سداد صافي الخسارة التشغیلیة  .ملیون دوالر أمریكي ٥۸٬٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 
ملیون لایر سعودي) متكبدة خالل  ۹٬۲م: ۲۰۱۹مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٬۳للمعھد المذكور والبالغة 

ً الفترة والمحاسبة على الخسارة كإیرادات أخرى     .لذلك  وفقا
 

م:  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹٬٤بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ  )۲
 . ملیون لایر سعودي) ۱۱٬۰٦

 
لایر  صفر  خالل الفترة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة مما نتج عنھ ربح بلغ   )۳

  .ملیون لایر سعودي) ۲٦٬۱م: ۲۰۱۹مارس  ۳۱سعودي (
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۷ 

 

 (خسارة) / ربحیة السھم  .۹
 

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

 
ألم (بعد یتم احتساب (الخسارة) / الربح المخفض للسھم بقسمة صافي (الخسارة) / الربح العائد إلى حملة األسھم للشركة ا

تعدیل الفائدة على األسھم الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة زائد  
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم  

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

 .الفترة
 

 یتم احتساب (خسارة) / ربحیة السھم كما یلي:

 

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

لفترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۱۹
 (معدل)

   
صافي (الخسارة) / الربح العائد إلى حملة األسھم في الشركة األم (بآالف 

 ۷٬٤٦٥ )۲۸۱٬٥۰۱( )'الریاالت السعودیة 
   

 ۸٥۰٬۰۰۰ ۸٥۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
   

 ۰٬۰۰۹ )۰٬۳۳( األساسیة والمخفضة  -(خسارة) / ربحیة السھم (باللایر السعودي) 
   

 الممتلكات والمعدات .۱۰
  

م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬٥۳۰تتضمن الممتلكات والمعدات بصفة أساسیة موجودات بنیة تحتیة بمبلغ 
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬۸۰٤ملیون لایر سعودي) وأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ  ۲٬٥٥۱
ملیون لایر سعودي)، والذي یمثل تكالیف انشائیة فما یتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة الملك عبد هللا   ۱٬۸۱۷

یذ م، بلغت اإلضافة في األعمال الرأسمالیة تحت التنف۲۰۲۰مارس  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  .االقتصادیة
   .ملیون لایر سعودي) ٤٦۸م: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٦٫۳

 
 العقارات االستثماریة .۱۱

  
م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬۸۲۱تشمل العقارات االستثماریة أراضي فضاء وتكالیف ذات صلة تبلغ 

ملیون لایر سعودي)، والعقارات المكتملة والتي تحت اإلنشاء، بالصافي بعد االستھالك المتراكم واالنخفاض في   ۲٬۸۲۱
بناًء على ممارسة انخفاض    .ملیون لایر سعودي)  ۲٬۱۷۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٬۱٥۰القیمة، بمبلغ  

  ۱٥٬٦اریة ، فقد قامت المجموعة بإثبات خسارة انخفاض قیمتھا بمبلغ القیمة التي أجرتھا اإلدارة على العقارات االستثم
 م. ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغت القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة للمجموعة بناًء على التقییم الذي قام بھ مقیم مستقل كما في 

 . ملیون لایر سعودي ٤۷٬٤۱۳بمبلغ 
 

دیسمبر  ۳۱ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة العادلة كما في  م۲۰۲۰مارس  ۳۱تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة كما في 
 م. ۲۰۱۹



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۸ 

 

 عقارات التطویر .۱۲
 

ملیون لایر    ۷۳٬۳أجرت المجموعة تقییماً لصافي القیمة الممكن تحقیقھا للعقارات التطویریة، وأدرجت مخصصاً بمبلغ  
 . م۲۰۲۰مارس  ۳۱سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۳

 
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

 ۲٬۳٦٦٬۱۳۷ ۲٬۳٥۹٬٦۹٤ استثمار في شركة تطویر الموانئ (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)
استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف لالستثمار العقاري والتنمیة 

 ٤٥٬۷۹۰ ٤٥٬۷۹۰ ("بیوتات") (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
   
 ۲٬٤۰٥٬٤۸٤ ۲٬٤۱۱٬۹۲۷ 

 
 مشروع مشترك  -استثمار في شركة تطویر الموانئ  أ)
 مارس   ۳۱ 

 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 الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۷٬۹۸۳ ۹٬۲۲۱ الحصة من ربح الفترة / السنة، بعد خصم المحمل للزكاة
 ) ۱۸٬٦۲۱( )۱٥٬٦٦٤( الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للفترة / السنة 

   
 ٤۸٬۸٥۱ ٤۲٬٤۰۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

   
 ) ۲۸۷٬۷۱٤( )۲۸۷٬۷۱٤( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض ودخل عمولة 

 ۲٬۳٦٦٬۱۳۷ ۲٬۳٥۹٬٦۹٤ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة   
 

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

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

 .عر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض بالكاملالتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة على قرض طویل األجل من س
تحتسب تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء  

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

 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۱۹ 

 

 استثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۳
 

دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (   ۱۱۰٫۱۱م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ  ۲۰۲۰  مارس  ۳۱كما في  
إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل معھا  استناداً ملیون لایر سعودي)  ۷۸٬۸م: ۲۰۱۹

تم تضمین ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر  .شركة تطویر الموانئ
ملیون لایر سعودي   ۱٥٬٦سجلت المجموعة مبلغ    .آلخرالموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا

لایر سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل   ۱۹٫۰۸م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 .اآلخر األولیة الموحدة المختصرة بصفتھ جزء من حصتھا

 
الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في  یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل 

 .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)

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

تمتلك الشركة أسھما      .ــ شركة ذات مسؤولیة محدودة ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة
ملیون  ٥٤ر إضافي بمبلغ وطبقا التفاقیة المساھمین، فقد قامت الشركة باستثما .٪ من رأس مال شركة بیوتات۲۰بنسبة 

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

 
 االستثمار في شركة بیوتات خالل الفترة / السنة: فیما یلي حركة 

 
 مارس   ۳۱  

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
  “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
    

 ۲۰۰ ۲۰۰  استثمار أولي
 ٥۳٬۷٥٥ ٥۳٬۷٥٥  ةإضافی اتاستثمار

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

 األجلالقروض طویلة  .۱٤
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

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

 ۸٬۱۱۳٬۷٥۰ ۸٬۱۱۳٬۷٥۰ 
 )۱٬٥٥۷٬٥۰۰( )۱٬٦۳۲٬٥۰۰( اإلیضاح (أ) و (ب) أدناه)الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر 

   
 ٦٬٥٥٦٬۲٥۰ ٦٬٤۸۱٬۲٥۰ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

   
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۰ 

 

 القروض طویلة األجل (تابع) .۱٤
 

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

القرض عمولة سنویة حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصال لوزارة المالیة وقد منحت الوزارة الشركة  
ولكن   . م۲۰۱٥یونیو  ۰۱بعة أقساط سنویة اعتبارا من مھلة مدتھا ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على س

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

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

 ً  .سنویا
 

 .ملیون لایر سعودي  ۲٬۰۰۰قیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ  م، وقعت الشركة األم اتفا۲۰۱٤خالل سنة   )(ب
  ۳۱وبلغ الرصید القائم للقرض كما في  .یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة

ً  .ملیون لایر سعودي) ۹۷٦٬۲٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٬۲٥م مبلغ ۲۰۲۰مارس    وفقا
  ۳۱م حتى ۲۰۱۸یونیو  ۳۰االتفاقیة، یستحق سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من  لشروط

ملیون لایر سعودي ـ  ٥۳۲٬٥وتم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا ـ بمبلغ  .م۲۰۲۱دیسمبر 
هللا االقتصادیة، بقیمة  القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد  .كمطلوبات متداولة

    .ملیون لایر سعودي ۲٬٥۰۰ملیون لایر سعودي، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ  ۳٬۰۰۲
 

ملیون لایر سعودي   ۱٬۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٥خالل سنة  
  م ۲۰۲۰  مارس  ۳۱األجل كما في    طویللغ الرصید القائم للقرض  وب  .ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة

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

القرض   .ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات متداولة ۱۲٥تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا ـ بمبلغ 
  ۱٬٥۰۰عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ  مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك  

القرض مضمون أیضا بسند  .٪ تم استكمالھ فعلیا والجزء المتبقي قید اإلجراء۹۲ملیون لایر سعودي منھا نسبة 
 .ملیون لایر سعودي ۱٬۲۰۰ألمر بمبلغ 

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

بلغ الرصید القائم لتسھیالت القروض،  .سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة
 .ملیون لایر سعودي)  ۱٬۷۰۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٬۷۰۰م، مبلغ  ۲۰۲۰  مارس  ۳۱كما في  

 ً  ثالثسنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال  ثمانیةفإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي  لبنود االتفاقیتین، وفقا
وبغرض التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب تسھیل إضافي من قبل   .سنوات اعتبارا من تاریخ االتفاقیتین

ح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث ملیون لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسما ۲٥۰البنك بمبلغ 
وتم تصنیف األقساط المستحقة  .سنوات األولى من القرض ثالثیكون أصل القرض متاحا للشركة خالل فترة ال

إن تسھیالت القرض مضمونة مقابل   .ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات متداولة  ۲۷٥خالل اثني عشر شھرا ـ بمبلغ  
ملیون لایر   ۳٬۰۰۰ملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ جزء من أراض فضاء ملكا لمدینة ال

   .ملیون لایر سعودي ۲٬۲٥۰وتسھیالت القرض أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ  .سعودي
 

لمزید من التفاصیل،   .عالوة على ذلك، فإن المناقشات بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد جاریة بالفعل
 . ٤- ۲یرجى الرجوع إلى المالحظة 

 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۱ 

 

 القروض قصیرة األجل  .۱٥
 

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

ملیون   ۳۰ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و    ۱۷۰م، تم تقسیمھا إلى  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي خالل سنة    ۲۰۰إلى  
وبلغ الرصید القائم   .ملیون لایر سعودي ۲۰۰وھو مضمون بسند أذني قدره  لایر سعودي لتسھیل االئتمان المستندي،

دیسمبر   ۳۱(  ملیون لایر سعودي  ۳٬٦۷و    ملیون لایر سعودي  ۱۷۰م مبلغ  ۲۰۲۰مارس    ۳۱كما في    لیةالرأسما  للتسھیالت
 . على التوالي ملیون لایر سعودي) ۱۷۰م:  ۲۰۱۹

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

تحمل تسھیالت القرض المذكور  .م بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل۲۰۱۹لایر سعودي خالل سنة ملیون  ۱٥۰
وبلغ الرصید القائم  .ملیون لایر سعودي ۲٬٥۰۰عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ 

دیسمبر   ۳۱(  ملیون لایر سعودي  ٥۰٬٤و     سعوديملیون لایر  ۱٥۰م مبلغ  ۲۰۲۰مارس    ۳۱كما في    الرأسمالیة  للتسھیالت
 . على التواليملیون لایر سعودي) ۱٥۰م:  ۲۰۱۹

 
من بنك تجاري  ملیون لایر سعودي ۹٥بقیمة  استفادت الشركة أیضا من تسھیالت قصیرة األجلباإلضافة إلى ما سبق، 

  ملیون لایر سعودي  ٤٥ملیون لایر سعودي لرأس المال العامل و  ٥۰بالمعدالت التجاریة السائدة ، تم تقسیمھا إلى  آخر،
و صفر لایر سعودي   ملیون لایر سعودي ٥۰مبلغ  م۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في  الرأسمالیة وبلغ الرصید القائم للتسھیالت

 . على التوالي
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین .۱٦
 

 الوصف العام للخطة
 

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

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(”    
 ٦٤٬۲۲۰ ٦۳٬۸٦۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 

   
   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة:

 ۱٤٬٤۲۱ ٥٬٦۱۱ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۲٬۸۱۳ ٤۸٤ تكلفة الفوائد

   
 ٦٬۰۹٥ ۱۷٬۲۳٤ 

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

 ) ٤٤۸( - االفتراضات المالیة  -
 ) ٤٬۳٦۲( - تعدیالت بناًء على الخبرة -

 ) ٤٬۸۱۰( - ربح اكتواري
   

 ) ۱۲٬۷۷٦( )۲٬۷۲۱( منافع مدفوعة
   

 ٦۳٬۸٦۸ ٦۷٬۲٤۲ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
   

ولذلك، فإن ربح /   .م۲۰۲۰مارس  ۳۱لم یكن ھناك أي تغیر في االفتراضات االكتواریة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 .خسارة الفترة االكتواریة ھي صفر



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۲ 

 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع) .۱٦
 

 االفتراضات االكتواریة 
 

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

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
    م ۲۰۱۹

    ٪ ۲٬۹۷ ٪۲٬۹۷ معدل الخصم 
    ٪ ۳٬٥ ٪۳٬٥ معدل زیادة الرواتب المستقبلي/المتوقع

 ٪ ۱٬۱۷ ٪۱٬۱۷ معدل الوفیات
   

حسب العمر ومدة  معدل تسریح الموظفین من الخدمة
 متوسط -الخدمة 

العمر ومدة حسب 
    متوسط -الخدمة 

 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 
 

 الذمم الدائنة والمستحقات .۱۷
 
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

 ٤۰۱٬۹۰۷ ٤۱۹٬٦٤۱ ذمم دائنة تجاریة 
 ۲۱۸٬۰۲٤ ۲٥۲٬۸۳٥ أعباء تمویل مستحقة

 ۲۲۳٬۱۲۱ ۲۱٤٬۸۳۰ محتجزات دائنة
 ۱۳۲٬۲۲۳ ۱۱٤٬٦۰٥ عقود مستحقة الدفعتكالیف 

 ۹٤٬۰٦۹ ۹۹٬۲٤۸ دفعات مقدمة من عمالء
 ٤٤٬۳۲۱ ٤٤٬۰۳۸ مبالغ تبرعات ألغراض خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)

 ۱٥٬۱۰٦ ۱۱٬٤۲۰ )۱۹مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ۳٬۷۳۷ ۱٥٬۰۱۷ ضریبة قیمة مضافة مستحقة 

 ۱٥٤٬۰۸۳ ۱٦٥٬۱۸۸ دائنة أخرىمصروفات مستحقة وذمم 
 ۳٬۳۰۷ ۳٬۳۰۷ برنامج تملك منزل -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 

 ۱٥٬۲۱۰ ۲۲٬۹۰۱ أرباح غیر مكتسبة
    ۱٬۳٦۳٬۰۳۰ ۱٬۳۰٥٬۱۰۸ 
   

الطرح  م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساھمین المؤسسین في رأس المال (قبل  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 

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



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۳ 

 

 الزكاة .۱۸
 

 المحمل للفترة / السنة
 

 مارس   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

 ٤٥٬۰۰۰ ۱۳٬۷٥۰ المحمل للفترة / السنة 
   

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

 الحركة في المخصص
 

 فیما یلي بیان للحركة في مخصص الزكاة: 
 مارس   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 “)۰۰۰(” “)۰۰۰(” 
   

 ۱٥٦٬۸٤۳ ۱۲۱٬۸۱٦ في بدایة الفترة / السنة 
 ٤٥٬۰۰۰ ۱۳٬۷٥۰ المحمل للفترة / السنة 

 ) ۸۰٬۰۲۷( )۳٦٬٦۱٦( المدفوع خالل الفترة/السنة 
   

 ۱۲۱٬۸۱٦ ۹۸٬۹٥۰ في نھایة الفترة / السنة 
   

 العالقة معامالت األطراف ذات   .۱۹
 

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   .۲٤في معیار المحاسبة الدولي 

وتم تنفیذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة   .سیطرة مشتركة أو نفوذا جوھریا والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات
خالل دورة األعمال العادیة بشروط لم تكن أكثر مالءمة من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل معقول أن تكون متاحة 

باإلضافة إلى   .عامالت على أساس تجاريفي معامالت مماثلة مع أطراف لیست ذات عالقة، أي مماثلة لتلك السائدة في الم
 ، فیما یلي المعامالت الجوھریة مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا:۱۳اإلیضاح 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲٤ 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۹
 

 طبیعة المعامالت  طرف ذو عالقة 
مبالغ المعامالت خالل فترة  

 الثالثة أشھر المنتھیة
 

 الرصید كما في 
مارس  ۳۱    

 م۲۰۲۰
مارس   ۳۱

 م ۲۰۱۹
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
ألف لایر      

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

       

 ۳٬۲۱۱ ۲٬٤۹۱  ۱٬۲۲۰ ۳٤۱  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة   أخرى  أطراف ذات عالقة 
 ۱٬٦٥۰ ۱٬٦۹٦  ۲٬٥٦٦ ۱٬۰۳۰  بیع عقارات  
         

 ۹۷۱ ۸٥٤  ۱۰۷ -  مصروفات عقود وإیجارات ومرافق  مشروع مشترك
         

 ۸۹٥ ۳٥  ٥٤ ٤۸  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   موظفي اإلدارة العلیا
 ۲۲۲ ۲٦۹  - ۸۳  إیرادات إیجاریة   
         

 ۲۳۱ ۲٥۰  ۳۱ ۷۰  وخدمات عامة ومصروفات خدمة بیع عقارات   مجلس اإلدارة
 ۱٤۷ ۲۲۱  - ٦٥  إیرادات إیجاریة   
       ─────── ─────── 

 ۷٬۳۲۷ ٥٬۸۱٦       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 ) ۲٬٦۱۹( )۳۹۹(  - -  المجموعةمصروفات متكبدة بالنیابة عن   أخرى  أطراف ذات عالقة 

 ) ٤۱٥( )۱٬۹٤۹(  ۱۰۳ ۱٬٦٤٤  خدمات مقدمة إلى المجموعة   
 ) ۷٬۹٦۱( )۷٬۹٥۸(  - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
 - -  ۱۰ -  مشتریات بضائع  

 )۸۹( )۸۹(  - -  المجموعةمصروفات متكبدة بالنیابة عن   أطراف أخرى ذات صلة لھا تأثیر جوھري
         

 - -  ٥٬۰۳۷ ۳٬۳۱۱  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا
         

 ) ٤٬۰۰۳( )۱٬۰۲٥(  ۱٬۰٥۰ ۱٬۰۲٥  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة
 )۱۹( -  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
       ─────── ─────── 

 ) ۱٥٬۱۰٦( )۱۱٬٤۲۰(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲٥ 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۹
 

 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة
 مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 مارس   ۳۱

 م ۲۰۱۹
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٬۹۸٤ ۲٬۸۳٦ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ۹۰ ۱٥۳ منافع غیر نقدیة

 ٥٥۲ ۳۱٥ منافع ما بعد التوظیف
 ۱٬٤۱۱ ۷ مكافأة إنھاء الخدمة

 ──────── ──────── 
 ۳٬۳۱۱ ٥٬۰۳۷ 

 ════════ ════════ 
 ۸٬٥۱۷ ۷٬۸٦۱ مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العلیا

 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۲۰
 

م  ۲۰۲۰مارس    ۳۱في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في    ۱٥و    ۱٤باإلضافة إلى اإلفصاحات المبین في اإلیضاحین  
 كما یلي:

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

 . ملیون لایر سعودي) ۷۸۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي ( ملیون لایر  ۷٦۳٫٥القادمة بمبلغ 
 

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

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

مع التزامات زكاة إضافیة بمبلغ   ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱بعد نھایة الربع ، تلقت الشركة أنصبة للسنة المالیة المنتھیة في   )ج(
 . تقوم الشركة حالیًا بمراجعة تقییمات الھیئة ، ومن المتوقع أن تقدم استئنافًا .لایر سعوديملیون  ٦۷٫۷

 
أصدرت الھیئة الربط الزكوي    .م۲۰۱۲أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة موقفھا الزكوي حتى سنة  )د(

واعترضت شركة   . ملیون لایر سعودي ٤٬٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٥لى م إ۲۰۱۳للسنوات من 
أحالت الھیئة القضیة   .تطویر المناطق الصناعیة المحدودة على تقییم الھیئة، حیث قدمت المستندات الداعمة لموقفھا

أیًضا استئنافًا على البوابة   إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة 
  .قدمت الھیئة تعلیقاتھا على االستئناف المقدم الذي استجابت لھ في حینھ وال یزال الرد منتظراً  .اإللكترونیة لألمانة

 
ملیون لایر سعودي زائد أي  ۱٬۳٥۰قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ  )ه(

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

 .أسھم الشركة في شركة تطویر الموانئ
  

ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى أي أرباح مرابحة  ۱۱۲٬٥قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري، یقتصر على  )و(
مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ، للسماح لشركة تطویر الموانئ بتأمین تسھیالت مرابحة للسلع متوافقة  

م،  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  .ملیون لایر سعودي ۱۸۰مع الشریعة اإلسالمیة، بحد أقصى 
  . ملیون لایر سعودي لتمویل متطلبات رأسمالھا العامل   ۱٥۰طویر الموانئ تسھیالت مرابحة بمبلغ  استخدمت شركة ت

وفي ھذا الصدد، قدمت الشركة   .م ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي خالل سنة  ۱۸۰تم تعزیز التسھیل المذكور بمبلغ 
م،  ۲۰۱۹عودي خالل سنة ملیون لایر س ۹۰ملیون لایر سعودي، والتي تعززت إلى  ۷٥أیضا سندات ألمر بمبلغ 

   .زائدا أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر الموانئ
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲٦ 

 

 المعلومات القطاعیة .۲۱
 

 القطاعات التشغیلیة
 

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

 .حول القطاعات التشغیلیة ۸بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنھ طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي  
 

نتائج التشغیل لوحدات األعمال الخاصة بھ بشكل   یعتبر فریق القیادة التنفیذیة ھو صانع القرار التشغیلي الرئیسي ویراقب
یتم تقییم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو   .منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء

 .الخسارة ویتم قیاسھ بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة الموحدة
 

 القطاعاتاإلیرادات والربحیة حسب 
 
 

 أنشطة سكنیة 
تطویر 
 صناعي

ضیافة 
 أخرى وترفیھ

التعدیالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

ألف لایر   لفترة الثالثة أشھر المنتھیة:
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

       م۲۰۲۰مارس  ۳۱
       اإلیرادات 

 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 

 )۱٤۳٬۰۲۲( ۳۱٬٤٤۷ )۱۳٬۹۷۱( )۷٬٤۸٤( )٦٬٥۰۲( )۱٤٦٬٥۱۲( مثبتة كمصروف
       

 )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 دخل ودیعة مرابحة 
       

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

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

الحصة في نتائج شركات 
مستثمر فیھا بطریقة حقوق 

 ۹٬۲۲۱ - - - الملكیة

 
 
- ۹٬۲۲۱ 

       
دخل / (مصروفات) أخرى غیر  

 )۸٦٬۸۳۱( )۲۲٬۳۰۲( ۹۸٥ )۲۱٬۲٥۷( مخصصة 
 
- )۱۲۹٬٤۰٥( 

       
 )۲٦۷٬۷٥۱(      الخسارة قبل الزكاة

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۷ 

 

 المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۱
 

 قطاعات التشغیل (تابع)
 
أنشطة   

 سكنیة
تطویر 
 صناعي

ضیافة 
 أخرى وترفیھ

التعدیالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

ألف لایر   لفترة الثالثة أشھر المنتھیة:
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

       م۲۰۱۹مارس  ۳۱
       اإلیرادات

 ۳٥۰٬٦۰٥ - ۱۷٬۸۱٤ ۲۳٬۸۰۳ ۷۷٬۸۹۲ ۲۳۱٬۰۹٦ عمالء خارجیین
 - ) ۳٤٬۷٦٦( ۲۳٬۳٥۸ ٦٬۹۰۹ ۱٬۲۱۲ ۳٬۲۸۷ بین القطاعات

 ۲۳٤٬۳۸۳ ۷۹٬۱۰٤ ۳۰٬۷۱۲ ٤۱٬۱۷۲ )۳٤٬۷٦٦ ( ۳٥۰٬٦۰٥ 
       

       النتائج
       تكلفة مخزون وخدمات 

 ) ۹٥٬۰۹۳( ۲٦٬۳٥٥ ) ۲۰٬۸٤۹( )٥٦( ) ۱۱٬۷۰۹( ) ۸۸٬۸۳٤( مثبتة كمصروف
       

 ) ۲۲٬۱۷٤( - ) ۱۹٬۸٤٥( ) ۱٬٦٥٦( - ) ٦۷۳( خسارة االنخفاض في القیمة  
       

 ) ٤۲٬٥٥۱( - ) ٤۱٬۳۰۹( ) ۱٬۱٥۸( - )۸٤( أعباء تمویلیة
       

 ۳٥۱ - ۲۱۰ ۱٤ ۱۱۳ ۱٤ دخل ودیعة مرابحة 
       

 ) ۸۱٬۸۸٦( - ) ٤٥٬٥۰۲( ) ۱۸٬۸۳۲( ) ٥٬٥۱۷( ) ۱۲٬۰۳٥( استھالك
       

 ) ۲٬٦۳۲( - ) ۲٬٦۲۱( - - )۱۱( إطفاء
       

الحصة في نتائج شركات مستثمر 
 ٤٬۲٦۲ - - - فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 
- ٤٬۲٦۲ 

       
دخل / (مصروفات) أخرى غیر  

 ) ۷۳٬۷۱٥( ) ۱۸٬۸٦۸( ۲۰٬۹٥۹ ) ۱۹٬۲۹۳( مخصصة 
 
- )۹۰٬۹۱۷ ( 

       
 ۱۹٬۹٦٥      الربح قبل الزكاة

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۸ 

 

 مخاطر السیولة .۲۲
 

  . مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجھ المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالیة 
تتم إدارة مخاطر  .قد تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة

السیولة من خالل المراقبة المنتظمة التي توفر األموال الكافیة من خالل تسھیالت ائتمانیة ملتزمة للوفاء بأي التزامات  
متطلبات التمویل والسیولة لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سیطرة تتم مراقبة التدفقات النقدیة و .مستقبلیة

 . الھدف من ھذا النظام المركزي ھو تحسین كفاءة وفعالیة إدارة الموارد الرأسمالیة للمجموعة .خزینة المجموعة
 

المطلوبة في   ) وھي حالیًا بصدد سحب المبالغ المطلوبة۱٤لدى المجموعة تسھیالت معتمدة إضافیة (راجع إیضاح 
عالوة على ذلك، ھناك مناقشات جاریة بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد مع   م. ۲۰۲۰النصف األول من عام 

 . )۱٤و  ٤-۲( راجع اإلیضاح  .البنوك المعنیة
 

 یلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة: 
 

  ۳أقل من  م۲۰۲۰مارس  ۳۱
  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ شھور

 شھر
 

 اإلجمالي
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ۸٬٥۳۷٬۸۹۱ ٦٬٤۸۱٬۲٥۰ ۱٬۷۰۲٬۸۹۱ ۳٥۳٬۷٥۰ قروض  

 ۲٥۱٬٤۰۰ ۲۱۹٬٤٤۲ ۳۱٬۹٥۸ - مطلوبات عقود إیجار
 ۱٬۲۳۷٬٥۷٤ - ۱٬۲۳۷٬٥۷٤ - ذمم دائنة ومستحقات

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۳٥۳٬۷٥۰ ۲٬۹۷۲٬٤۲۳ ٦٬۷۰۰٬٦۹۲ ۱۰٬۰۲٦٬۸٦٥ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

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

 شھر
 

 اإلجمالي
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

لایر  ألف 
 سعودي

     
 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 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۲۹ 

 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .۲۳
 

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

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

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

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

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

 
 .والمطلوبات المتطابقة: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات 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)
 

بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر  : المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى ۳المستوى  •
 .القابلة للمالحظة)

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

 .لقیاس ككلالعادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریا ل
 

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

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

 . م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰مارس   ۳۱المدینة كما في 
 

 .م، لم تكن ھناك حركات بین المستویات۲۰۲۰مارس  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

 )۱۹ -تأثیر فیروس كورونا (كوفید  .۲٤
 

) عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطیل األعمال ۱۹انتشرت جائحة فیروس كورونا (كوفید 
وأعلنت السلطات المالیة    .) في شكوك على الصعید العالمي۱۹وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید     .واألنشطة االقتصادیة

 .اء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملةوالنقدیة، المحلیة والدولیة على السو
 

وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب، وقامت بتفعیل تخطیط استمراریة األعمال لدیھا وغیرھا من ممارسات إدارة 
 . ) على عملیاتھا وأدائھا المالي۱۹ -المخاطر إلدارة التعطل المحتمل لألعمال نتیجة لتفشي فیروس كورونا (كوفید 

 
م على النحو  ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  ۱۹ -أجرت المجموعة تقییما للتأثیر بسبب عدم الیقین الناجم عن فیروس كوفید 

 التالي: 
    
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۳۰ 

 

 (تابع) )۱۹ -تأثیر فیروس كورونا (كوفید  .۲٤
 

 مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة  •
 

م  ۲۰۲۰مارس    ۳۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة كما في  وتم تقدیر  
بالنظر إلى التطور السریع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي  

وقامت المجموعة   .یة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعةالمستقبلیة، عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصاد
بتحدیث المعلومات المستقبلیة ذات الصلة بالعملیات الدولیة فیما یتعلق بأوزان سیناریوھات االقتصاد الكلي ذات الصلة  

الئتمانیة المتوقعة وبناًء علیھ، بلغ التأثیر على مخصص الخسائر ا  .بالمناخ االقتصادي للسوق التي تعمل فیھا المجموعة
 .م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  خالل فترة الثالثة أشھر ملیون لایر سعودي ٦٫۸على الذمم المدینة 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  •

 
  . م ۲۰۲۰مارس    ۳۱قامت المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة جمیع الموجودات كما في  

وقامت المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد واستخدمت 
توقعات التدفق النقدي المتعددة المرجحة االحتمال بسبب الوضع السریع التطور ونظرت في توقعات االقتصاد الكلي  

وقامت المجموعة بإجراء تحلیل حساسیة للقیمة  .تطبیق معدل الخصم لحساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة بعد
م على أساس عملیة التقییم التي قامت بھا شركة ۲۰۲۰مارس  ۳۱العادلة للعقارات االستثماریة للمجموعة كما في 

إن شركة   .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  .فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو مقَیِّم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة
فالیوستارت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد الملكي 

وتمتلك شركة فالیوستارت المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لألراضي والممتلكات  .للمقیِّمین المعتمدین
ماً قویاً النخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة مع األخذ في االعتبار درجة عدم  وأجرت المجموعة تقیی . ذات الصلة

الیقین في التقدیر الموجودة في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد وحساسیة المبلغ القابل لالسترداد للتغیرات المحتملة بشكل 
نخفاض المتوقع في التدفقات النقدیة المستقبلیة نتیجة لذلك ، تستنتج المجموعة أن اال  .معقول في االفتراضات الرئیسیة

 . من ھذه األصول لیس جوھریًا مما یؤدي إلى خسارة انخفاض في الموجودات غیر المالیة 
 
 عقارات استثماریة •

 
بناًء على ممارسة انخفاض القیمة التي أجرتھا اإلدارة على العقارات االستثماریة، فقد قامت المجموعة بإثبات خسارة 

(انظر   م.۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ۱٥٬٦انخفاض قیمتھا بمبلغ 
 . )۱۱إیضاح 

 
 عقارات التطویر •

 
 ً ، قامت  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لصافي اختبار القیم القابلة للتحقق من عقارات التطویر التي أجرتھا اإلدارة في  وفقا

مارس   ۳۱ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ۷۳٬۳المجموعة بتخصیص مخصص بمبلغ 
 . )۱۲(انظر االیضاح  م۲۰۲۰

 
 اإلیرادات وتكلفة إنجاز المشاریع •

 
قامت المجموعة بمراجعة التغیرات، إن وجدت، في التكلفة المقدرة إلنجاز المشاریع وتحدید التكلفة العائدة إلى اإلیرادات  

وتضمنت ھذه التقدیرات أحكاًما ھامة وعدم یقین یتعلق بالتغیرات في التكلفة المقدرة للبناء، وأوامر التغییر،  .المثبتة
  . ۱۹ -وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى للعمالء والبنود األخرى نتیجة التقلبات الناتجة عن فیروس كوفید 

 . م ۲۰۲۰مارس  ۳۱جراء تعدیل في التكلفة المقدرة إلنجاز المشاریع في ونتیجة لذلك قدرت اإلدارة إلى أنھ ال یلزم إ
 

وضعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة  
ومع ذلك، تظل األسواق   .ة للمالحظةوغیر المالیة للمجموعة وتعتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات القابل

 .متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م  ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
۳۱ 

 

 تاریخ الموافقة على القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدار .۲٥
 

شوال   ۲۰تم الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 م. ۲۰۲۰یونیو  ۱۲ھـ الموافق ۱٤٤۱

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  




