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المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
 األولية الموحدة المختصرة 

 للسادة مساهمي شركة إعمار المدينة االقتصادية 
   مقدمة 

م لشركة إعمار المدينة االقتصادية  2021سبتمبر    30لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  
 )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من: 

 

  30تهيتين في  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المن •
 م؛ 2021سبتمبر 

 م؛ 2021سبتمبر  30قائمة المركز المالي الموحد المختصرة كما في  •

 م؛ 2021سبتمبر    30قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   •

 م؛ و 2021سبتمبر  30تهية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المن •

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •
 

ً إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة   لمعيار المحاسبة الدولي    وفقا
ة. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية  "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودي  34

 إلى فحصنا.  األولية الموحدة المختصرة استناداً 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
المستقل   المعتمدالحسابات  توجيه   العربية المملكة  في للمنشأة"،  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية. 

المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات   المسؤولين عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
للمعايير الدولية للمراجعة    م القيام بها طبقاً فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يت

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي  
 . وعليه، فإننا لن نبدي رأي مراجعة. ةيمكن التعرف عليها خالل عملية مراجع

 أساس االستنتاج المتحفظ

من القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة، تأثير القيمة العادلة لألسهم المصدرة،    15كما هو مبين في اإليضاح  
تعمل والتي لم يتم إثباتها حيث  بالقيمة االسمية، لمعاملة مقايضة الدين بحقوق الملكية )"المقايضة"( المنفذة خالل الفترة  

العادلة لألسهم الصادرة في تاريخ المقايضة. لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يلزم إجراء أي    اإلدارة على تحديد القيمة
م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة  2021سبتمبر    30تعديالت في قائمة المركز المالي كما في  

 لق بعملية المقايضة.التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ فيما يتع 



2

المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
 األولية الموحدة المختصرة 
للسادة مساهمي شركة إعمار المدينة االقتصادية )تابع( 

عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية 

سجلت من القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة، الذي يشير إلى أن المجموعة قد    3نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح  
م، واعتباراً من تاريخه  2021سبتمبر    30مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في    516.8صافي خسارة بمبلغ  

مليون لاير سعودي. تشير هذه األحداث أو   3.763تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  
يضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا اإل

ً قدرة المجموعة على االستمرار   لمبدأ االستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر. وفقا

االستنتاج

، لم يلفت انتباهنا شيء  إلى فحصنا، باستثناء اآلثار المحتملة لألمر الموضح في فقرة أساس االستنتاج المتحفظ  استناداً 
في   المرفقة  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  بأن  نعتقد  المدينة  2021سبتمبر    30يجعلنا  إعمار  لشركة  م 

ً االقتصادية وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية،   ( "التقرير المالي 34لمعيار المحاسبة الدولي )  وفقا
 د في المملكة العربية السعودية. األولي" المعتم

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهيم عبود باعشن 

382رقم الترخيص 

 م 2021نوفمبر  11جدة، في 
هـ 1443ربيع الثاني  6الموافق 











 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)  

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٧ 

 

 معلومات عن الشركة  .١
 

شركة إعمار المدينة االقتصادية ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتعمل في المملكة 
م. حصلت  ٢٠٠٦سبتمبر    ٢١هـ الموافق  ١٤٢٧رمضان    ٣بتاريخ    ٢٥٣٣العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم  

م. تم  ٢٠٠٦سبتمبر    ٢٦هـ، الموافق  ١٤٢٧رمضان    ٨بتاريخ    ٤٠٣٠١٦٤٢٦٩الشركة على السجل التجاري األولي رقم  
هـ، ١٤٣٦ربيع األول    ٦تاريخ    ٤٦٠٢٠٠٥٨٨٤لرقم  نقل المقر الرئيسي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل با

 م. ٢٠١٤ديسمبر  ٢٨الموافق 
 

تزاول الشركة األم أعمالها في مجال التطوير العقاري في المناطق االقتصادية وغيرها، كما تقوم بأنشطة تطوير أخرى بما  
ملكية / إيجار األراضي وتطوير المباني  في ذلك البنى التحتية وترويج وتسويق وبيع األراضي داخل مناطق التطوير ونقل  

 والوحدات السكنية وبناء منشآت بالنيابة عن آخرين. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. 
 

ة المسجلة تشمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بفروع المجموع
 التالية:

 
 رقم السجل التجاري  الفرع

  
  ٤٠٣٠١٦٤٢٦٩ جدة 

  ١٠١٠٩٣٧٥٤٩ الرياض
  ٤٦٠٢٠٠٦٩٣٤ رابغ

 
والمبيعات/عقود   والتسويق  واالستثمارات  بالتطوير  بالمشاركة  تتعلق  التالية  التابعة  الشركات  في  استثمارات  الشركة  لدى 

 وتقديم خدمات تعليم عالي وتأسيس الشركات: اإليجار والعمليات وصيانة العقارات 
 

 سنة التأسيس التأسيس بلد االسم
 نسبة رأس المال المحتفظ به 
 (مباشرة أو غير مباشرة) 

 سبتمبر ٣٠   
 م ٢٠٢١

ديسمبر   ٣١
 م٢٠٢٠

شركة استثمارات المدن االقتصادية المحدودة  
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١٠ السعودية ("إي سي أي سي") 

          

تطوير المناطق الصناعية المحدودة  شركة 
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١١ السعودية ("أي زد دي سي إل") 

          

شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن 
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١٣ السعودية ("أر إي أو أم")  االقتصادية المحدودة

          

الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن 
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١٣ السعودية االقتصادية المحدودة ("أر إي إم")

          

شركة تطوير عقارات المدن االقتصادية  
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١٣ السعودية ("أر إي دي")  المحدودة

          

 شركة إعمار المعارف المحدودة 
 ٪ ١٠٠ ٪ ١٠٠ ٢٠١٥ السعودية ("إي كي سي") 

 
المالي للشركة باستخدام نفس اإلطار المحاسبي للمجموعة. يتم إجراء  تعد القوائم المالية للشركات التابعة فيها لنفس فترة التقرير  

قبل   من  المستخدمة  تلك  مع  المحاسبية  سياساتها  لتضبط  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  على  ذلك،  لزم  ما  متى  تعديالت، 
 المجموعة. 

 

المتعلقة بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.للمعلومات  ١٢راجع اإليضاح  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٨ 

 

 أسس اإلعداد .٢
 
 بيان االلتزام   ١-٢
 

ً تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة   ) "التقرير المالي األولي" ("المعيار  ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي (  وفقا
والمعايي٣٤ السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  للمراجعين  ")  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  ر 

 والمحاسبين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
 

كاملة من القوائم    ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لمجموعة
م. وعلى الرغم من ذلك، تم  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المالية السنوية. ويجب قراءتها مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  

إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأداءها 
م ال تعتبر بالضرورة ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠ة سنوية. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولية المنتهية في  منذ آخر قوائم مالي

 م. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في  
 
 
 أسس القياس    ٢-٢
 

المختصرة على أساس التكلفة التاريخية، ما لم يذكر خالف ذلك، باستخدام مبدأ   تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة
 االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. 

 
 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية.

 
 عملة النشاط والعرض     ٣-٢
 

الموحدة المختصرة للمجموعة باللایر السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة يتم عرض هذه القوائم المالية األولية  
األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياس بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام عملة 

 ما لم يذكر خالف ذلك.النشاط المحددة. تم تقريب جميع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .٣
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  
طلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد مبالغ اإليرادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن الم

بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو  
ية المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. إن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسب

للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات التي ُطبقت في القوائم المالية للسنة المنتهية  
 م.  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

 
على عملياتها على أساس منتظم. ومع ذلك، فإن التفشي يتطور بشكل   ١٩  -تواصل المجموعة تقييم تأثير جائحة كوفيد  

د عدم تأكد حول المدة المتوقعة والتأثير المحتمل على االقتصاد الكلي وأيًضا على عمليات المجموعة.  مستمر، بسبب وجو
ونتيجة لذلك، من الصعب تقييم التأثير التام لمثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة، مع األخذ في االعتبار  

 ير تفشي الجائحة على االقتصاد والقطاع العقاري. المعلومات االقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأث
  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٩ 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)  .٣
 

عقارات  قدرت المجموعة أن الوضع الحالي يؤثر على التقديرات الرئيسية المستخدمة في تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق ل
الذمم المدينة وموجودات العقود، وتكلفة إتمام المشاريع والقيمة العادلة للممتلكات    ، والخسائر االئتمانية المتوقعة منتطويرية

. استخدمت عقارات تطويرية والمعدات والعقارات االستثمارية. ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الطلب وأسعار بيع  
هذه األحكام والتقديرات في الفترات الالحقة  المجموعة أحكاًما هامة في تقييم تأثير تفشي الجائحة وستنظر في إعادة تقييم  

 مع تطور الموقف. 
 

الوضع االقتصادي  يستمر تحسن  في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن    ١٩  -تتعامل الحكومة مع تأثير فيروس كوفيد  
 األوسع في الفترات المقبلة.

 
، فقد يؤدي أي تغير مستقبلي في االفتراضات  ١٩  -وفيد  إال أنه، وفي ضوء عدم التأكد المستمر الحالي نتيجة لجائحة ك 

والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات  
على ضوء التطورات   المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور في خضم الضبابية المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير

 ). ٢٤المنظورة (انظر اإليضاح 
 

 االستمرارية
 

م، واعتباراً  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي خالل الفترة المنتهية في   ٥١٦٫٨تكبدت المجموعة خسارة صافية بمبلغ 
ذلك، تجاوزت المطلوبات مليون لایر سعودي. باإلضافة إلى  ٣٫١٨٥من ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 

مليون لایر سعودي. تشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير    ٣٫٧٦٣المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ  
ً شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار   لمبدأ االستمرارية، وبالتالي قد تكون المجموعة غير قادرة على تحقيق    وفقا

 وفاء بالتزاماتها في سياق األعمال العادية.أصولها وال
 

، ٢٠٢٠)، والذي تم تصنيفه كجائحة في مارس  ١٩  - وقد تفاقم هذا الوضع أكثر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد  
ر  مما تسبب في حالة من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة االقتصادية. من الصعب التنبؤ بمدى تأثي

على المركز المالي للشركة ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بشكل مؤكد ويعتمد ذلك على العديد من    ١٩  - جائحة كوفيد  
العوامل المتطورة، بما في ذلك مدة الوباء ونطاقه؛ اإلجراءات الحكومية واالجتماعية والتجارية وغيرها من اإلجراءات  

 وتأثير الوباء على الظروف االقتصادية العامة القصيرة والطويلة األجل.التي اتخذت وستتخذ استجابة للوباء؛ 
 

استجابت اإلدارة والمكلفون بالحوكمة بفاعلية للتغيرات في طلب السوق وعدلت إستراتيجيتها التشغيلية في الوقت المناسب.  
ا الحكومات لمعالجة اآلثار الصحية ، تأثرت عمليات المجموعة بشدة باإلجراءات التي اتخذته١٩  -منذ تفشي فيروس كوفيد  

العالمية. وشمل ذلك فرض قيود على السفر وإغالق الحدود الدولية والمحلية، مما أعاق السفر الجوي    ١٩  -لجائحة كوفيد  
على بعض قطاعات المجموعة وهو ما انعكس في نتائجها المالية للفترة المنتهية    ١٩  - بشكل كبير. أثر تفشي جائحة كوفيد  

 م.   ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 
 

على العمليات األساسية للمجموعة    ١٩  -عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بإجراء تقييم شامل للتأثير االتجاهي لفيروس كوفيد  
) واتخذت تدابير مختلفة تهدف إلى معالجة التحديات التشغيلية المتوقعة وفجوات السيولة. وتستكشف  ٢٤(انظر اإليضاح  
 ا من الخيارات المتاحة لها للحصول على تمويل كاٍف لتلبية متطلبات التمويل.اإلدارة حاليًا عددً 
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ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إعادة هيكلة التزامات الديون الحالية، والحصول على تسهيالت تمويلية إضافية. عالوة 
 مناقشات المتعلقة بإعادة هيكلة القروض وخطط السداد وتحويل الديون هي كما يلي:على ذلك، فإن ال

 
 اإلجراءات المتخذة  الوصف البند

إعادة هيكلة  
 الديون 

قرض مستحق إلى وزارة 
  -المالية ("وزارة المالية") 

 (أ). ١٣اإليضاح 
  ٢٫١٦٧(المبلغ األساسي: 

مليون لایر سعودي،  
والمبلغ مدرج تحت  

المطلوبات المتداولة: 
مليون لایر  ٢٫١٠٠

 سعودي).

م، قامت وزارة المالية بإعادة جدولة القسط األول، التي  ٢٠٢٠خالل يناير  
م مع دفع المبلغ األساسي ٢٠٢١م، إلى يناير  ٢٠٢٠كانت مستحقة في يونيو  

على أساس ٢٠٢١على سبعة أقساط، بدًءا من يناير   ، والعمولة المستحقة 
 سنوي.

 
م، تلقت المجموعة مراسالت من وزارة المالية بتأجيل  ٢٠٢١يناير    ٢٠في  

في   كما  المستحق  يبلغ ٢٠٢١يناير    ١القسط  والتي  المستحقة،  والعمولة  م 
 م.  ٢٠٢١يناير   ٣١مليون لایر سعودي حتى  ١٫٠٠٠إجماليها 

 
 ً االستثمارات  الحقا وصندوق  الشركة  بين  جزئي  تجديد  اتفاقية  توقيع  تم   ،
المستحق    العامة القرض  من  حوالة جزء  على  المالية حيث اتفقوا  ووزارة 

مليار لایر سعودي (مبلغ حوالة الدين) من وزارة  ٢٫٨لوزارة المالية بمبلغ 
م. عالوة على ٢٠٢١مارس    ٢٠المالية إلى صندوق االستثمارات العامة في  

ركة في  ذلك، تمت الموافقة على اتفاقية التجديد هذه من قبل مجلس إدارة الش
ً م. تلقت الشركة موافقة من وزارة المالية،  ٢٠٢١مارس    ٣٠ بشرط    الحقا

في   المالية  لوزارة  األصلية  القرض  اتفاقية  تعديل  على  يونيو    ١٧التوقيع 
 م، حيث وافقت وزارة المالية على: ٢٠٢١

مليون   ٣٦٣٫٩م بمبلغ  ٢٠٢١يونيو    ١رسملة العمولة المستحقة كما في   - 
 لایر سعودي.

كلة إجمالي المتبقي من قرض وزارة المالية ابتداًء من يونيو إعادة هي - 
بقيمة  ٢٠٢٤ متساوية  سنوية  أقساط  ستة  على  لایر   ٣٦١٫٥م  مليون 

مليون   ٣٦١٫٦م بمبلغ  ٢٠٣٠سعودي للقسط، والقسط األخير في يونيو  
 لایر سعودي.

 .الشركة بصدد مناقشة وزارة المالية لالنتهاء من خطة إعادة الهيكلة
قرض مستحق إلى بنك  

  ١٣اإليضاح  -تجاري  
 (ب) 

األساسي:     ١٫٧(المبلغ 
مليار لایر سعودي، والمبلغ 
المطلوبات  تحت  مدرج 

 المتداولة: ال شيء)   

م، وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  
بقيمة   المستحقة  للتسهيالت  تجاري  بنك  مع  لایر  ١٫٧٠٠معدلة   مليون 

سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي يستحق السداد اآلن بعد فترة سماح  
سنة    ٣مدتها   من  سنة  ٢٠٢٠سنوات  إلى  متعددة ٢٠٢٢م  أقساط  على  م، 

 م. ٢٠٣٠م إلى سنة ٢٠٢٣نصف سنوية غير متساوية من سنة 

قرض مستحق إلى بنك  
  ١٣اإليضاح  -تجاري  

 (ب) 
  ٥٢٥٫٤(المبلغ األساسي: 

لایر سعودي،  مليون 
والمبلغ مدرج تحت  

المطلوبات المتداولة: ال  
 شيء) 

 
البنك ٢٠٢١يونيو    ٢٩في   مع  المعدلة  التسهيل  اتفاقية  الشركة  وقعت  م، 

بمبلغ   مستحقة  لتسهيالت  وبالتالي،    ٥٣٧٫٥التجاري  سعودي.  لایر  مليون 
فإن المبلغ األساسي يستحق السداد بعد فترة سماح لمدة ثالث سنوات على 

من  أرب سنوي  نصف  قسًطا  عشر  إلى  ٢٠٢٣أبريل    ٣٠عة  أبريل   ٣٠م 
 م.  ٢٠٢٩
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 اإلجراءات المتخذة  الوصف البند
إعادة هيكلة  
 الديون (تابع) 

قرض مستحق إلى بنك  
  ١٣اإليضاح  -تجاري  

 (ب) 
(المبلغ األساسي:  

لایر  مليون  ٩٧٦٫٢٥
سعودي، والمبلغ مدرج  

تحت المطلوبات 
 ٩٧٦٫٢٥المتداولة: 

 مليون لایر سعودي). 
 

م، طلبت المجموعة من المقِرض  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  
الـ   خالل  المستحقة  المدفوعات  تأجيل  خالل  من  إقراضه  هيكلة   ١٢إعادة 

لى مدى عشر سنوات،  شهرا القادمة، وإعادة جدولة سداد األرصدة المتبقية ع
م وتسديد  ٢٠٢٢م إلى  ٢٠٢٠سنوات من    ٣مهيكلة على فترة سماح مدتها  

يوليو   ٢٧م. في  ٢٠٣٠إلى    ٢٠٢٣سنوات بأقساط نصف سنوية من    ٧على  
القرض  ٢٠٢١ هيكلة  إعادة  على  للموافقة  إرشاديًا  جدوالً  الشركة  تلقت  م، 

ا نصف سنوي  بحيث يتم سداد رصيد القرض المستحق على أربعة عشر قسطً 
يونيو   ديسمبر  ٢٠٢٣من  إلى  البنك  ٢٠٢٩م  مناقشة  بصدد  الشركة  م. 

 بخصوص خطة إعادة الهيكلة. 
 

قرض مستحق إلى بنك  
.  ١٣اإليضاح  -تجاري  

(المبلغ األساسي:  
مليون لایر  ١٣١٫٤

سعودي، والمبلغ مدرج  
تحت المطلوبات 

 ٣٥٫٥٩المتداولة: 
 مليون لایر سعودي). 

 

في   المنتهية  السنة  اتفاقية  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل  المجموعة  وقعت  م، 
مليون لایر    ١٧٠تسهيالت ائتمانية معدلة لتسهيالت رأس المال العامل بمبلغ  

  ٢١سعودي، معاد هيكلتها لقرض متوسط األجل. بعد دفع العربون البالغ  
لبالغ  م، سيتم سداد الرصيد المتبقي ا٢٠٢١مليون لایر سعودي في فبراير  

 ٤أقساط نصف سنوية متساوية على    ٨مليون لایر سعودي على    ١٤٨٫٧٥
 م.  ٢٠٢١أغسطس  ٢٨سنوات اعتبارا من 

  
تحويل الدين إلى 

 حقوق ملكية

  
قرض   من  جزء  تحويل 
وزارة المالية إلى حقوق  

 ملكية

 
باإلضافة إلى اتفاقية الحوالة الجزئية للدين المذكورة أعاله، دخلت المجموعة 

م بين المجموعة وضامنيها  ٢٠٢٠أغسطس    ٣١في اتفاقية اكتتاب بتاريخ  
مبلغ   رسملة  طريق  عن  المال  رأس  لزيادة  العامة  االستثمارات  وصندوق 

ً حوالة الدين   لشروط وأحكام اتفاقية االكتتاب.   وفقا
 

 ً بزيادة  الحقا العادية  غير  العمومية  الجمعية  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى   ،
م. في وقت الحق، تمت الموافقة على  ٢٠٢١مايو    ٥رأس مال الشركة في  

بمبلغ   دين  حوالة  من خالل  الشركة  مال  رأس  زيادة  مليون   ٢٫٨٣٣طلب 
م. عالوة  ٢٠٢١أغسطس    ١لایر سعودي من قبل هيئة السوق المالية في  

م، وافق المساهمون في الجمعية العمومية ٢٠٢١سبتمبر  ٢٦لك، في على ذ 
مليون لایر سعودي   ٨٫٥٠٠غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من  

مليون لایر سعودي. وبناًء عليه، أصبح صندوق االستثمارات    ١١٫٣٣٣إلى  
مليون سهماً جديداً، بقيمة   ٢٨٣العامة مساهماً في الشركة من خالل إصدار  

مليون لایر   ٢٫٨٣٣لایر سعودي للسهم، مقابل دين بمبلغ    ١٠اسمية قدرها  
  سعودي. 

بدأت المجموعة عملية لتحديد المجاالت التشغيلية لتحسين التكلفة. يتم النظر   األداء التشغيلي  تحسين التكلفة
في اتخاذ تدابير مختلفة للحفاظ على السيولة وتحسين وضع السيولة بشكل 

 ذلك التمويل العقاري ومبادرات تحسين التكلفة المختلفة. عام، بما في 
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للمجموعة، تم إعداد التوقعات التفصيلية للمجموعة باستخدام سيناريوهات    ةالحالي  ةالمركز المالي الموحد   قائمةبناًء على  
التوقيت   هذا  في  معقول  بشكل  المحتملة  النقدية  التدفقات  وجميع  المستخدمة  الرئيسية  االفتراضات  حساسية  لتقييم  مختلفة 

اعتباًرا من تاريخ إصدار هذه القوائم    والمبلغ، بما في ذلك االفتراضات المستقبلية التي تدعمها الظروف والحقائق المتوفرة،
، وإعادة الهيكلة المستمرة للديون، وتظل اإلدارة  ١٩  -المالية األولية الموحدة المختصرة، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد  

الية األولية والمكلفون بالحوكمة واثقين من وجود تسهيالت مناسبة وكافية. بناًء على ما ورد أعاله، تم إعداد هذه القوائم الم
 الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.

 
المجموعة على   في حالة عدم حصوللألسباب المذكورة أعاله، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية.  

يراً بشأن قدرة المجموعة فهناك عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كب  ، فإن شروط الدفع المعاد جدولتها تكون غير ناجحة  تمويل،
ً على االستمرار   لمبدأ االستمرارية، وبالتالي قد تكون المجموعة غير قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في    وفقا

سياق األعمال العادية. وال تحتوي القوائم المالية على أي تعديالت قد تكون مطلوبة إذا كانت المجموعة غير قادرة على 
ً ار االستمر  لمبدأ االستمرارية. وفقا

 
عالوة على ذلك، ال يمكن لإلدارة أن تستبعد احتمال أن يكون للفترات الطويلة من الضغوط االقتصادية على البيئة االقتصادية  

على المجموعة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية على المدى المتوسط   والطويل. التي تديرها المجموعة، تأثيراً محتمالً 
 وقد تتطلب التغيرات في الظروف المزيد من اإلفصاحات المعززة في القوائم المالية للمجموعة للفترات الالحقة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة .٤
 

تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
في  ا المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المعايير٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لمالية  تطبيق  عدا  فيما  والسياسات   المحاسبةم 

م، ولكن  ٢٠٢١م. تم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في عام  ٢٠٢١يناير    ١الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ كما في  
 المالية األولية المختصرة للشركة.ليس لها تأثيرات جوهرية على هذه القوائم 

 
 مقايضة الدين بحقوق الملكية:

عندما تصدر المجموعة أدوات حقوق ملكية لتسوية مطلوبات مستحقة على المجموعة أو تشارك في تعديل مطلوبات بحيث  
("المقايضة"). في هذا الصدد،  يتم تحويلها إلى حقوق ملكية، فإن المجموعة تحسب المعاملة كمقايضة دين يحقوق ملكية  

 تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقري المالي المعمول بها والتفسيرات ذات الصلة الحتساب المقايضة على النحو التالي:
 

 : ١٩المقايضة المحاسب عنها بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار   )أ
 

أدوات حقوق الملكية الصادرة إلى الدائن لسداد كل أو جزء من المطلوبات المالية كمقابل مدفوع  يتم التعامل مع  
ويتم قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ اإلطفاء. ومع ذلك، إذا لم يكن من الممكن قياس تلك القيمة العادلة بشكل 

بات المالية التي تم إطفاءها. يجب إثبات  موثوق، فيجب قياس أدوات حقوق الملكية لتعكس القيمة العادلة للمطلو
الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية والمقابل المدفوع (بما في ذلك أدوات حقوق الملكية الصادرة) في 

 الربح أو الخسارة واإلفصاح عنها بشكل منفصل. 
 

 : ١٩لتقرير المالي للمعيار المقايضة غير المحاسب عنها بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ل  ) ب
 

 على المقايضة حيث:  ١٩ال ينطبق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
 الدائن هو أيًضا مساهم مباشر أو غير مباشر ويعمل بصفته مساهًما قائًما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ - 
معاملة وبعدها ويتضمن جوهر المعاملة توزيع  يخضع الدائن والمنشأة لسيطرة نفس الطرف أو األطراف قبل ال - 

 أو المساهمة فيه؛ أوالمنشأة حقوق الملكية من قبل 
ً يتم إطفاء المطلوبات المالية عن طريق إصدار أسهم حقوق ملكية  -   للشروط األصلية للمطلوبات المالية وفقا
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١٣ 

 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٤
  

ً دائن مساهًما يتصرف  في مثل هذه الحاالت، عندما يكون ال والدائن تحت سيطرة  المنشأة  لهذه الصفة، أو عندما يكون    وفقا
أو مساهمة رأسمالية فيه. تتم المحاسبة عن مثل هذه المعامالت إما  المنشأة  مشتركة ويتضمن جوهر المعاملة توزيعًا من قبل  

أو عن طريق تسجيل    ١٩ة للتقرير المالي للمعيار  بطريقة مماثلة لتلك التي يتطلبها تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولي
 بحيث ال يتم إثبات ربح أو خسارة.المطفأة أدوات حقوق الملكية الصادرة بالقيمة الدفترية للمطلوبات المالية 

  
 المعايير الجديدة والتفسيرات التعديالت .٥
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد
 

يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية المختصرة. فيما  
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 الوصف المعيار / التفسير
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 التاريخ التالي تبدأ من أو بعد
   

 م٢٠٢٢يناير  ١ تكلفة تنفيذ عقد  -عقود غير مجدية  ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير   المعايير الدولية للتقرير المالي

 م٢٠٢٠ –م ٢٠١٨دورة  -المالي 
 م٢٠٢٢يناير  ١

واآلالت والمعدات: تحصيالت  الممتلكات  ١٦معيار المحاسبة الدولي 
 قبل االستخدام المقصود 

 م٢٠٢٢يناير  ١

 م٢٠٢٢يناير  ١ إشارة إلى إطار المفاهيم  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي 
 م٢٠٢٣يناير  ١ عقود تأمين ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير   ١معيار المحاسبة الدولي 
متداولة (التعديالت على معيار المحاسبة  

 م٢٠٢٣يناير  ١ )١الدولي 
 م٢٠٢٣يناير  ١ تعديل - تعريف التقدير المحاسبي  ٨معيار المحاسبة الدولي 
والمعيار   ١معيار المحاسبة الدولي 

 "٢الدولي للتقرير المالي "بيان الممارسة 
 م٢٠٢٣يناير  ١ اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  

موجودات ضريبة مؤجلة متعلقة  ١٢معيار المحاسبة الدولي 
بموجودات ومطلوبات ناشئة من معاملة  

 منفردة

 م٢٠٢٣يناير  ١

ومعيار   ١٠المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ٢٨المحاسبة الدولي 

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر  
كته الزميلة أو المشروع المشترك  وشر

(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  
 )٢٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠المالي 

متاح للتطبيق االختياري / تاريخ 
السريان مؤجل إلى أجل غير  

 مسمى 

 
القوائم المالية للمجموعة عند التطبيق، حيثما  تقوم المجموعة بتقييم آثار المعايير المذكورة أعاله والتعديالت والتفسيرات على  

 ينطبق ذلك.
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١٤ 

 

 اإليرادات  .٦
 فترة الثالثة           

  أشهر المنتهية
 فترة الثالثة

 المنتهية أشهر
 فترة التسعة 

 المنتهية  أشهر
 فترة التسعة

 المنتهية أشهر
 سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  
 م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  

     اإليرادات حسب قطاعات التشغيل:  
 ٢٣٠٬٨٤٤ ٥٤٬٨٨٧ ٥٧٬٤٩٩ ١٣٬٦٩٠ أنشطة سكنية

 ١٣٣٬٥١١ ٦٥٬٠٥٤ ٣٠٬٨٥٧ ٢٩٬٨١٥ تطوير صناعي 
 ٦٣٬٢٥٢ ٨٩٬٩٢١ ٣١٬٦٠١ ٢٧٬٧٣٢ وترفيه ضيافة 
 ٥٣٬٥٦٤ ٤٧٬٨٢٤ ١٢٬٧١٨ ١٤٬٧٨٩ أخرى  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٤٨١٬١٧١ ٢٥٧٬٦٨٦ ١٣٢٬٦٧٥ ٨٦٬٠٢٦ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 فترة الثالثة           
  المنتهية أشهر

 فترة الثالثة
  أشهر المنتهية

 التسعة فترة 
  أشهر المنتهية

 فترة التسعة
  أشهر المنتهية

 سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  
 م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  

 اإليرادات حسب الطبيعة:  
 ٢٥٦٬٣٥٤ ٢٠٬٢٣٩ ٤٦٬٩٢٥ ٨٬٩٣٦ بيع عقارات 

 ٩٨٬٩٩٦ ١٠٣٬٠٤٧ ٣٤٬٥٤٤ ٣٤٬٦٨٠ التأجير
 ٦١٬٠٦٠ ٨٤٬٦٠٧ ٣٠٬٣٣٨ ٢٦٬٠٧٦ ضيافة 
 ٦٤٬٧٦١ ٤٩٬٧٩٣ ٢٠٬٨٦٨ ١٦٬٣٣٤ أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٤٨١٬١٧١ ٢٥٧٬٦٨٦ ١٣٢٬٦٧٥ ٨٦٬٠٢٦ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 تكلفة اإليرادات .٧

 فترة الثالثة 
 المنتهية  أشهر

 فترة الثالثة
  أشهر المنتهية

 فترة التسعة 
 المنتهية  أشهر

 فترة التسعة
 المنتهية أشهر

 سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  سبتمبر  ٣٠في   سبتمبر ٣٠في  
 م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  مراجعة) (غير  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  
     

 ١٣٤٬٩١٥ ١١٬٤٣٨ ٢٣٬٣٣٤ ١٬١٩٠ تكلفة عقارات   
 ٦٤٬٥٦٦ --  --  --    عقارات تطويريةمخصص 

 ١١١٬٣١٧ ٩٢٬٨١٥ ٣٧٬٠١٦ ٣٠٬٩٢٠ استهالك 
 ٥٠٬٦٧٥ ٥٤٬٣٣٦ ١٦٬٣٥٢ ١٧٬٣٩٤ تكاليف موظفين 

 ١٣٬٥٧٨ ١٩٬٤٧٢ ٦٬٨٢٥ ٦٬٩٧١ ضيافة 
 ١١٧٬٩٢٧ ١٢١٬١٩٩ ٣٨٬٦٣١ ٣٤٬٣٦٥ أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٤٩٢٬٩٧٨ ٢٩٩٬٢٦٠ ١٢٢٬١٥٨ ٩٠٬٨٤٠ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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١٥ 

 

 اإليرادات األخرى .٨
 

 رئيسي مما يلي: تتكون اإليرادات األخرى بشكل  
 

أبرمت المجموعة اتفاقية ("االتفاقية") مع طرفين خارجيين لتطوير وتمويل وتشغيل معهد أكاديمي تعليمي في مدينة   )١
ً الملك عبد هللا االقتصادية.   لشروط االتفاقية، فإن صافي خسارة التشغيل للعمر اإلنتاجي للمعهد يجب تمويلها من    وفقا

 ٣١مليون دوالر أمريكي. باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتهية في    ٥٨٫٥دود مبلغ  قبل أحد طرفي االتفاقية وبح
قدره  ٢٠٢٠ديسمبر   إضافي  تمويل  على  الموافقة  تمت  صافي    ١٦م،  سداد  تم  لذلك،  ونتيجة  أمريكي.  دوالر  مليون 

 ٣٥٫٦م:  ٢٠٢٠بتمبر  س  ٣٠مليون لایر سعودي (  ٣٩٫٦٢الخسارة التشغيلية أو مصروفات المعهد المذكور والبالغة  
ً مليون لایر سعودي)، المتكبدة خالل الفترة، تم سدادها المحاسبة عنه كخسارة إيرادات أخرى   لذلك.  وفقا

 
  ٢٧٫٤م:  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠(  مليون لایر سعودي  ٢٨٫٤٠الفائدة على عنصر التمويل الجوهري مبلغ    إيراد بلغ عكس قيد   )٢

 مليون لایر سعودي). 
 
مليون   ١٠٫٩٥أبرمت المجموعة اتفاقيات مع عمالء معينين لبيع عقارات استثمارية مما نتج عنه ربح بلغ  خالل الفترة،   )٣

 مليون لایر سعودي).   ٥٫٢م: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لایر سعودي (
 

 
 خسارة السهم   .٩
 

لى المتوسط المرجح تم احتساب خسارة السهم األساسية للفترة بقسمة صافي خسارة الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة األم ع
 لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.  

 
يتم احتساب الخسارة المخفضة للسهم بقسمة صافي الخسارة العائد إلى مالكي األسهم للشركة األم (بعد تعديل الفائدة على 

الفترة زائد المتوسط المرجح لعدد   األسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. وبما أن المجموعة 
ليس لديها أي أسهم قابلة للتحويل فإن الخسارة األساسية للسهم تساوي الخسارة المخفضة للسهم. عالوة على ذلك، لم يتم  

 عرض احتساب خسارة منفصلة للسهم من العمليات المستمرة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة خالل الفترة.
 

 يتم احتساب خسارة السهم على النحو التالي:
 

 
 فترة الثالثة
  أشهر المنتهية

 فترة الثالثة
  أشهر المنتهية

 فترة التسعة 
  أشهر المنتهية

 فترة التسعة
  أشهر المنتهية

 سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  سبتمبر  ٣٠في  سبتمبر ٣٠في  
 م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  
 

صافي الخسارة العائد إلى مالكي 
األسهم في الشركة األم (بآالف  

 )٦٧٣٬٧٦٨( ) ٥٤٤٬٨٣٨( )١٨٧٬٣٣٩( ) ١٧٢٬٧٦٦( الرياالت السعودية) 
     

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ٨٥٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠ ) ١٥(باآلالف) (اإليضاح 

     
  -خسارة السهم (باللایر السعودي) 

 ) ٠٫٧٩( )٠٫٦٤( ) ٠٫٢٢( )٠٫٢٠( األساسية والمخفضة
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١٦ 

 

 الممتلكات والمعدات . ١٠
 

م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٫٣٤٥تتضمن الممتلكات والمعدات بصفة أساسية موجودات بنية تحتية بمبلغ  
بمبلغ    ٢٫٤٤١ التنفيذ  تحت  رأسمالية  وأعمال  سعودي)  لایر  (  ١٫٨٣٢مليون  سعودي  لایر  م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون 
ل تكاليف إنشائية فما يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع أخرى في مدينة الملك عبد هللا  مليون لایر سعودي)، والذي يمث ١٫٨١٥

م، بلغت اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠أشهر المنتهية في    التسعةاالقتصادية. خالل فترة  
 مليون لایر سعودي).  ١٣١م:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٧
 

 عقارات االستثماريةال . ١١
 

م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٫٤٦٥تشمل العقارات االستثمارية أراضي فضاء وتكاليف ذات صلة تبلغ  
مليون لایر سعودي)، والعقارات المكتملة والتي تحت اإلنشاء، بالصافي بعد االستهالك المتراكم واالنخفاض في    ٢٫٤٦٥

 مليون لایر سعودي).   ٢٫١٥٠م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سعودي ( مليون لایر ٢٫٠٣١القيمة، بمبلغ 
 

مليون لایر سعودي   ٤٠٫٤٨٤بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة، بناًء على التقييم الذي قام به مقَيِّم مستقل،  
تختلف بشكل جوهري عن  م ال  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠م. وتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة كما في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  

 م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القيمة العادلة كما في 
 

م على فقرة عدم تأكد من جانب المقَيِّمين الخارجيين بسبب اضطراب السوق ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١تحتوي التقييمات كما في  
البند التقييم ولكنه  ، مما نتج عنه انخفاض في دليل المعامالت وعوائد السوق. ال يبطل هذا  ١٩  -الناجم عن جائحة كوفيد  

يشير إلى وجود قدر أكبر من عدم التأكد يفوق ما هو عليه في ظل ظروف السوق العادية. يأخذ تقييم العقارات في االعتبار  
مستوى الوباء واألثر االقتصادي ذي الصلة والتعافي المتوقع بما في ذلك مستويات اإلشغال ومكاسب العقارات. ونتيجة  

 م. ٢٠٢١سنة بحلول نهاية التأكد، قد تحتاج هذه االفتراضات إلى المراجعة بشكل كبير الستمرار حالة عدم 
 

 االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية . ١٢
 

 حصة الملكية 
 ) ٪( الفعلية

 سبتمبر    ٣٠
 م ٢٠٢١

 ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢١

ديسمبر   ٣١
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  م٢٠٢٠

 ("باآلالف")  ("باآلالف")   
استثمار في شركة تطوير الموانئ ("بي  

 ٢٬٤٠٠٬٠٣٢ ٢٬٤٧٠٬٤٢٠ ٪ ٥٠ ٪ ٥٠ دي سي") (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
     

استثمار في شركة بيوتات بروجريسيف  
لالستثمار العقاري والتنمية ("بيوتات")  

 ٤٥٬٧٩٠ ٤٥٬٧٩٠ ٪ ٢٠ ٪ ٢٠ (انظر اإليضاح (ب) أدناه)
   
 ٢٬٤٤٥٬٨٢٢ ٢٬٥١٦٬٢١٠ 
  

   



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
١٧ 

 

  (تابع) الستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .١٢
 
 مشروع مشترك -استثمار في شركة تطوير الموانئ   أ)
 سبتمبر ٣٠ 

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١

 م٢٠٢٠
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
   

 ٢٬٤٨٧٬٥٢٠ ٢٬٤٨٧٬٥٢٠ استثمار
 ١١٧٬٤٨٠ ١١٧٬٤٨٠ شراء أسهم من حملة أسهم آخرين

   
 ٢٬٦٠٥٬٠٠٠ ٢٬٦٠٥٬٠٠٠ 
   

   الحصة في نتائج شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
 ٥١٬٧٥٠ ٨٥٬٦٤٥ الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 ٤٨٬٠٦٥ ٤٢٬٤١٨ بعد خصم الزكاة المحملةالصافي الحصة من ربح الفترة / السنة،  
 )١٤٬١٧٠( ٢٧٬٩٧٠ الحصة من الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة / للسنة 

   
 ٨٥٬٦٤٥ ١٥٦٬٠٣٣ الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

   
 )٢٩٠٬٦١٣( ) ٢٩٠٬٦١٣( استبعاد الحصة في الربح من بيع أرض وإيرادات عمولة

   
 ٢٬٤٠٠٬٠٣٢ ٢٬٤٧٠٬٤٢٠ المجموعةالقيمة الدفترية الستثمار 

  
م، دخلت شركة تطوير الموانئ في عقد مقايضة سعر فائدة ("عقود المقايضة")،  ٢٠١٧ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  

هذه مع البنوك التجارية المحلية، للتحوط من التقلبات السلبية المستقبلية في أسعار الفائدة على قرضها طويل األجل. تم إثبات  
بالقيمة   األدوات المالية المشتقة في البداية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قياسها الحقاً 
العادلة. حددت شركة تطوير الموانئ عقود المقايضة في بدايتها كتحوط للتدفق النقدي. تهدف عقود المقايضة إلى تعديل 

ألسع النقدية  اتفاقيات  التدفقات  مدة  خالل  ثابت  سعر  إلى  متغير  سعر  من  فعال  بشكل  األجل  طويل  قرض  على  الفائدة  ار 
القروض بالكامل. تحتسب تحوطات التدفقات النقدية التي تفي بالمعايير الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو 

يت  بينما  الشامل،  الدخل  إلى  التحوط  ألداة  الفعال  الجزء  من  أو الخسارة  الربح  قائمة  في  فورا  فعال  غير  جزء  أي  إثبات  م 
 الخسارة األولية الموحدة المختصرة.

 
ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٥١٫١م، كانت القيمة العادلة لعقود المقايضات بالسالب بمبلغ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  
وذج وتأكيده من قبل البنوك التي تتعامل معها  مليون لایر سعودي) استنادا إلى التقييم المحدد بواسطة نم  ١٠٧٫١م:  ٢٠٢٠

شركة تطوير الموانئ. تم تضمين هذه القيمة العادلة ضمن المطلوبات غير المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطوير  
لایر سعودي مليون    ٢٧٫٩٧الموانئ مع المدين المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ  

لایر سعودي) ضمن الخسارة الشاملة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل   ١٤٫١م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(
اآلخر األولية الموحدة المختصرة بصفته جزء من حصتها. يتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر  

لربح أو الخسارة في الفترات التي يكون فيها البند المتحوط له يؤثر على الربح أو الخسارة، والمتراكمة في حقوق الملكية إلى ا
 في نفس بند البند المتحوط له المثبت. 

  
  
  
  
  
  
  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
١٨ 

 

 االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (تابع) . ١٢
 

 شركة زميلة –استثمار في بيوتات   ب) 
 

م، دخلت الشركة في ترتيب مع منشأة تمتلكها مجموعة سعودية محلية لتأسيس منشأة جديدة وهي بيوتات  ٢٠١٦خالل السنة  
 ــ شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة زميلة) ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. 

 
شركة بيوتات. وطبقا التفاقية المساهمين، فقد قامت الشركة باستثمار إضافي  ٪ من رأس مال  ٢٠تمتلك الشركة أسهما بنسبة  

م باعت الشركة قطعة أرض إلى بيوتات  ٢٠١٦مليون لایر سعودي لتطوير المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة    ٥٤بمبلغ  
ج شركة بيوتات للفترة تعتبر غير  مليون لایر سعودي. وبما أن شركة بيوتات لم تبدأ عملياتها فإن الحصة في نتائ  ٥٤بمبلغ  

 جوهرية للمجموعة.
 

 القروض طويلة األجل . ١٣
    سبتمبر ٣٠ 

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١

 م٢٠٢٠
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
 

 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬١٦٦٬٦٦٧ قرض من وزارة المالية (انظر اإليضاح (أ) أدناه)
 ٣٬١٠١٬٤١١ ٣٬٣٢١٬٦٨٤ أدناه)أخرى (انظر اإليضاح (ب) 

 ٨٬١٠١٬٤١١ ٥٬٤٨٨٬٣٥١ 
 )٢٬٦٢٦٬٢٥٠( )٣٬١١١٬٨٤٨( ) أدناه) بالجزء المتداول من قروض طويلة األجل (انظر اإليضاح (أ) و ( 

   
 ٥٬٤٧٥٬١٦١ ٢٬٣٧٦٬٥٠٣ الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل

 
مليون لایر سعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة    ٥٫٠٠٠بمبلغ  م، استلمت الشركة األم قرضا  ٢٠١١خالل السنة    )أ(

ً   ٢٤٫٧الملك عبد هللا االقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن   ً   مليون مترا من أرض فضاء ويترتب على   مربعا
  لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة  القرض عمولة سنوية حسب األسعار التجارية وكان مستحق السداد أصالً 

م. ولكن ٢٠١٥سبتمبر    ١مهلة مدتها ثالث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتبارا من  
سبتمبر   المالية خالل  استحقاق السداد، أعادت وزارة  موعد  قبل  المجموعة  من  م  ٢٠١٥وبناًء على الطلب المقدم 

م، بناًء على المناقشات التي أجريت  ٢٠٢٠الل يناير  جدولة القرض بتمديد فترة اإلمهال إلى خمس سنوات إضافية. خ
م.  ٢٠٢١م إلى يناير  ٢٠٢٠مع وزارة المالية، قامت وزارة المالية بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في يونيو  

ً م مع عمولة مستحقة تُدفع سن٢٠٢١وبالتالي فإن المبلغ األساسي مستحق السداد على سبعة أقساط ابتداًء من يناير    .  ويا
 

 ً اتفقالحقا حيث  المالية  ووزارة  العامة  االستثمارات  وصندوق  الشركة  بين  جزئي  تجديد  اتفاقية  توقيع  تم  على و،  ا 
مليار لایر سعودي (مبلغ حوالة الدين) من وزارة المالية    ٢٫٨جزء من القرض المستحق لوزارة المالية بمبلغ    تحويل

م. عالوة على ذلك، تمت الموافقة على اتفاقية التجديد هذه ٢٠٢١مارس    ٢٠إلى صندوق االستثمارات العامة في  
يونيو   ١٧في  الحقاً  افقة من وزارة المالية  م. تلقت الشركة مو٢٠٢١مارس    ٣٠من قبل مجلس إدارة الشركة في  

م، بشرط التوقيع على تعديل اتفاقية القرض األصلية لوزارة المالية، حيث وافقت وزارة المالية على رسملة ٢٠٢١
 ً مليون لایر سعودي؛ إعادة هيكلة إجمالي سداد القرض    ٣٦٣٫٩م بمبلغ  ٢٠٢١يونيو    ١من    العمولة المستحقة اعتبارا

مليون لایر سعودي للقسط، والقسط األخير    ٣٦١٫٥م على ستة أقساط سنوية متساوية بقيمة  ٢٠٢٤يونيو    ابتداًء من
الشركة قيد المناقشة مع وزارة المالية لإلنتهاء من خطة إعادة   مليون لایر سعودي.  ٣٦١٫٦م بمبلغ  ٢٠٣٠في يونيو  

  الهيكلة.
  
  
  
  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
١٩ 

 

 القروض طويلة األجل (تابع)   .١٣
 

مليون لایر سعودي.    ٢٫٠٠٠وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  م،  ٢٠١٤خالل سنة    ) ب(
يترتب على تسهيالت المرابحة للتمويل عمولة حسب األسعار التجارية. وبلغ الرصيد القائم للقرض طويل األجل 

في   مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما  (  ٩٧٦٫٢٥م  سعودي  لایر  لایر   ٩٧٦٫٢٥م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون  مليون 
ً سعودي).   م  ٢٠١٨يونيو    ٣٠لشروط االتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من    وفقا

مليون لایر سعودي   ٩٧٦٫٢٥م. وتم تصنيف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا بمبلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١حتى  
 ٪١٥٠أرض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية، بقيمةكمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من  

ً مليون لایر سعودي    ١٬٦٤٢٫٥، تحتفظ بها الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ  قرض مستحقمن إجمالي   آلخر قائمة    وفقا
م، تلقت الشركة جدوالً إرشاديًا للموافقة على إعادة هيكلة القرض  ٢٠٢١يوليو    ٢٧مطلوبات وموجودات أجنبية. في  

م.  ٢٠٢٩م إلى ديسمبر  ٢٠٢٣بحيث يتم سداد رصيد القرض المستحق على أربعة عشر قسًطا نصف سنوي من يونيو  
كلة مع البنك إلعادة التفاوض بشأن إعادة الهيكلة بشروط أكثر  ومع ذلك، فإن الشركة بصدد مناقشة خطة إعادة الهي

 مالءمة.   
 

مليون لایر سعودي   ١٫٠٠٠م، وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك تجاري بمبلغ  ٢٠١٥خالل سنة  
في   كما  األجل  طويل  للقرض  القائم  الرصيد  وبلغ  التجارية.  المعدالت  حسب  عمولة  عليها  سبتمبر    ٣٠ويترتب 

مبلغ  ٢٠٢١ (   ٤٣٧٫٥م  سعودي  لایر  سعودي).    ٤٣٧٫٥م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون  لایر  ً مليون  للشروط   وفقا
 ٢٠م حتى  ٢٠١٩أكتوبر    ٢٠األولية لالتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتبارا من  

سهيالت معدلة حيث قام البنك بإعادة هيكلة م، وقعت الشركة اتفاقية ت٢٠٢١يونيو    ٢٩م. ومع ذلك، في  ٢٠٢٣أبريل  
 ١٠٠مليون لایر سعودي و    ٤٣٧٫٥التسهيالت الحالية التي تتكون من قرض طويل األجل وقصير األجل بقيمة  

بمبلغ   مليون لایر سعودي. سيتم سداد رصيد   ٥٣٧٫٥مليون لایر سعودي على التوالي إلى قرض طويل األجل 
ً م.  ٢٠٢٩أبريل    ٣٠م إلى  ٢٠٢٣أبريل    ٣٠سًطا نصف سنوي من  القرض المستحق على أربعة عشر ق لبنود   وفقا

ديسمبر    ٣١لایر سعودي (  ٨٧٫٩، قامت الشركة بتصنيف قروضها قصيرة األجل المستحقة بمبلغ  المعدلة  االتفاقية 
مليون لایر سعودي) إلى قروض طويلة األجل. إن تسهيالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض    ٨٦م:  ٢٠٢٠

. القرض مضمون من القرض المستحق  ٪١٥٠ضاء، نحتفظ بها من قبل الشركة األم، بإجمالي القيمة المطلوبة  ف
 مليون لایر سعودي.  ٥٨٧٫٥أيضا بسند ألمر بمبلغ 

 
مليون لایر   ١٫٠٠٠م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيالت مع بنك تجاري بمبلغ  ٢٠١٥م و  ٢٠١٤خالل السنتين  

ة ويترتب عليها عمولة حسب المعدالت التجارية السائدة. بلغ الرصيد المستحق لتسهيالت القرض  سعودي لكل اتفاقي
مليون لایر سعودي).    ١٫٧٠٠م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (   ١٫٧٠٠م،  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠المعني، في  

 ً ية حتى النهاية مع فترة إمهال ثالث  لبنود االتفاقيتين، فإن مدتي القرضين اإلجمالية هي ثمانية سنوات من البدا  وفقا
 ً من تاريخ االتفاقيتين. وبغرض التمشي مع مبادئ الشريعة، فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل   سنوات اعتبارا

مليون لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقية من االتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث    ٢٥٠البنك بمبلغ  
ً يكون أصل القرض متاح ديسمبر    ٣١للشركة خالل فترة الثالث سنوات األولى من القرض. خالل السنة المنتهية في    ا

بقيمة  ٢٠٢٠ المستحقة  للتسهيالت  تجاري  بنك  مع  معدلة  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  وقعت  لایر   ١٫٧٠٠م،  مليون 
م إلى سنة  ٢٠٢٠وات من سنة  سن  ٣سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ األصلي يستحق السداد اآلن بعد فترة سماح مدتها  

م. إن تسهيالت القرض  ٢٠٣٠م إلى سنة  ٢٠٢٣م، على أقساط متعددة نصف سنوية غير متساوية من سنة  ٢٠٢٣
 ً من   ٪١٥٠من  لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة    مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا

ً القرض المستحق  مليون لایر سعودي. ١٫٧٠٠مضمونة بسند ألمر بمبلغ  . وتسهيالت القرض أيضا
  
  
  
  
  
  
  
  



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٢٠ 

 

 القروض قصيرة األجل   . ١٤
 

مليون لایر سعودي، ويترتب    ٢٥٠م، استفادت الشركة من تسهيالت قصيرة األجل من بنك تجاري بقيمة ٢٠١٨خالل سنة 
ديسمبر    ٣١عليها عمولة حسب األسعار التجارية السائدة، بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل. خالل السنة المنتهية في  

مليون لایر سعودي وتسهيل ائتمان    ١٧٠رأس المال العامل بمبلغ  لمعدلة    خطابات تسهيالتم، وقعت المجموعة  ٢٠٢٠
مليون لایر سعودي، حيث تمت إعادة هيكلة تسهيل رأس المال العامل إلى قرض متوسط األجل، وبعد    ٢٠مستندي بمبلغ  

مليون لایر سعودي   ١٤٨٫٧٥المتبقي وقدره  القرض  ، يتم سداد مبلغ  م٢٠٢١مليون لایر سعودي في فبراير    ٢١٫٢٥سداد  
سبتمبر    ٣٠م. بلغ الرصيد المستحق كما في  ٢٠٢١أغسطس    ٢٦سنوات تبدأ في    ٤أقساط نصف سنوية متساوية على    ٨على  
مليون لایر سعودي قروض قصيرة األجل)،    ١٧٠م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٣١٫٤م مبلغ قدره  ٢٠٢١

مليون لایر سعودي، مصنفة كمطلوبات متداولة. إن تسهيالت    ٣٥٫٥والبالغة    منها األقساط المستحقة خالل اثني عشر شهرا
 ٣٤٠القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ  

 ي.مليون لایر سعود   ٢٠٩مليون لایر سعودي. وتسهيالت القرض أيضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
 

مليون    ٣٠٠من التسهيالت قصيرة األجل الحالية البالغة  مليون لایر سعودي    ١٥٠  استخدمت الشركة  م،٢٠١٩خالل سنة  
لایر سعودي بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسهيالت القرض المذكور عمولة باألسعار التجارية السائدة 

يون لایر سعودي. وبلغ رأس المال العامل والتسهيالت االئتمانية المستندية مل  ١٬٦٤٢٫٥وهي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ  
  ٦٠٫٤مليون لایر سعودي) و    ١٥٠م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٥٠م مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  

  مليون لایر سعودي)، على التوالي.   ٦٦م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (
 

 رأس المال   . ١٥
 

مليون حصة، قيمة   ٨٥٠م: ٢٠٢٠لایر سعودي ( ١٠مليون حصة، قيمة كل منها  ١٫١٣٣رأس مال الشركة األم مقسم إلى  
 لایر سعودي)، موزعة كما يلي:   ١٠كل منها 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 عدد األسهم  

 باأللف
 رأس المال

ألف لایر سعودي
 عدد األسهم
 باأللف

 المال رأس 
ألف لایر سعودي

          

 ً   ٦٬٨٠٠٬٠٠٠  ٦٨٠٬٠٠٠  ٦٬٨٠٠٬٠٠٠  ٦٨٠٬٠٠٠  ُمصدر نقدا
 ً  ١٬٧٠٠٬٠٠٠ ١٧٠٬٠٠٠ ١٬٧٠٠٬٠٠٠ ١٧٠٬٠٠٠  ُمصدر عينيا

إصدار األسهم بعد تحويل القرض طويل 
 - - - - ٢٬٨٣٣٬٣٣٣ ٢٨٣٬٣٣٣ األجل إلى حقوق ملكية
 - - - - )١٨٬٧٧٨( - - يخصم: تكلفة المعاملة

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠ ١١٬٣١٤٬٥٥٥ ١٬١٣٣٬٣٣٣ 

 
من القوائم المالية بخصوص الحوالة الجزئية للدين، دخلت المجموعة في اتفاقية اكتتاب بتاريخ    ١٣باإلضافة إلى اإليضاح  

م بين المجموعة وضامنيها وصندوق االستثمارات العامة لزيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ ٢٠٢٠أغسطس    ٣١
ً لایر سعودي   ٢٫٨٣٣حوالة الدين، أي مبلغ   روط وأحكام اتفاقية االكتتاب.  لش وفقا

 
 ً م. في وقت  ٢٠٢١مايو    ٥، أوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة في  الحقا

مليون لایر سعودي من قبل    ٢٬٨٣٣الحق، تمت الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة من خالل حوالة دين بمبلغ  
سبتمبر   ٢٦م (مقايضة الديون بحقوق الملكية "المقايضة"). عالوة على ذلك، في ٢٠٢١أغسطس  ١ة في هيئة السوق المالي

مليون لایر سعودي   ٨٫٥٠٠م، وافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من  ٢٠٢١
ات العامة مساهماً في الشركة من خالل إصدار مليون لایر سعودي. وبناًء عليه، أصبح صندوق االستثمار  ١١٫٣٣٣إلى  

مليون لایر سعودي.    ٢٫٨٣٣لایر سعودي للسهم، مقابل دين بمبلغ    ١٠سهماً جديداً، بقيمة اسمية قدرها    ٢٨٣٫٣٣٣٫٣٣٤
.  ٤نظًرا ألن المعاملة تمثل مقايضة الديون بحقوق الملكية، فإن المجموعة مطالبة بتطبيق اإلرشادات المفصلة في اإليضاح  

يتضمن ذلك إجراء تقييم للقيمة العادلة لألسهم الجديدة الصادرة في تاريخ إطفاء المطلوبات. في تاريخ الموافقة على المعلومات 
  .المالية األولية الموحدة، كان تقدير التقييم العادل قيد المعالجة



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٢١ 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  . ١٦
 

 الوصف العام للخطة 
 

للموظفين   الخدمة  إنهاء  مكافأة  لمنافع  ممول  غير  معتمدا  برنامجا  المجموعة  ً تدير  العربية    وفقا المملكة  في  العمل  لنظام 
 السعودية. فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة / الفترة المنتهية: 

 سبتمبر    ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠

 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
   

 ٦٣٬٨٦٨ ٦١٬٩٣٧ الرصيد في بداية الفترة / السنة 
   

   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة المختصرة: 
 ١٤٬٠٣٢ ٨٬٩٠١ تكلفة الخدمة الحالية

 ١٬٨٩٨ ١٬٦١٧ تكلفة الفوائد
   
 ١٥٬٩٣٠ ١٠٬٥١٨ 

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

 )١٥٦( - - االفتراضات المالية - 
 )٣٬٣٩٦( - - تعديالت الخبرة - 

 )٣٬٥٥٢( - - ربح إكتواري
   

 )١٤٬٣٠٩( )١٩٬٨٢٧( منافع مدفوعة
 ٦١٬٩٣٧ ٥٢٬٦٢٨ الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
م. ولذلك، فإن ربح /  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠هناك أي تغيير في االفتراضات االكتوارية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لم يكن  

 خسارة الفترة اإلكتوارية هي صفر. 
 

 االفتراضات اإلكتوارية 
 

 فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية األساسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير المالي:
 

 سبتمبر    ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠

 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 

 ٪٣٫٠ ٪ ٣٫٠ معدل الخصم
 ٪٣٫٥ ٪ ٣٫٥ معدل زيادة الرواتب المستقبلي المتوقع

 ٪١٫١٧ ٪ ١٫١٧ معدل الوفيات
حسب العمر ومدة   معدل تسريح الموظفين من الخدمة

 متوسط - الخدمة 
حسب العمر ومدة 

 متوسط -الخدمة 
 سنة ٦٠ سنة ٦٠ التقاعدسن 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٢٢ 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات  . ١٧
 
 سبتمبر    ٣٠ 

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١

 م٢٠٢٠
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
   

 ٣٦٣٬٦٣٠ ٣٧٦٬٢٦٩ ذمم دائنة تجارية
 ٣٣٨٬٤٥٩ ٤٤٧٬٣٧٠ أعباء تمويلية مستحقة 

 ٢٥٠٬٨٤٨ ٢٧٣٬٠٢٢ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 
 ٢٥١٬٠٦٣ ٢٤٧٬٨٢٣ مبالغ محتجزة دائنة

 ١٨٧٬٢٢٨ ١٦٨٬٢٤٥ تكاليف عقود مستحقة الدفع
 ٦٤٬٥٥٦ ٨٠٬٤٠١ دفعات مقدمة من عمالء 

 ٤١٬٠٥٩ ٤١٬٠٣٠ مبالغ سيتم التبرع بها ألغراض خيرية (انظر اإليضاح أدناه)
 ٢٨٬١٩٢ ٣٨٬٦٠٥ أرباح غير محققة

 ٤٬٥٥٨ ٦٬٦٩٦ )١٩أطراف ذات عالقة (اإليضاح مبالغ مستحقة إلى 
 ٣٬٥٧١ ٣٬٢٤٦ برنامج تملك منزل  - إيرادات فائدة غير مكتسبة 

   
 ١٬٥٣٣٬١٦٤ ١٬٦٨٢٬٧٠٧ 
   

م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال (قبل الطرح  ٢٠٠٦قرر مجلس اإلدارة خالل السنة  
االكتتاب العام) والتي تم إيداعها في ودائع ثابتة محتفظ بها لدى بنك قبل أن يتم إيداع المبالغ في برنامج ودائع األولي في  

 إسالمية. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من هذه الوديعة إلى المبلغ المتبرع به ألغراض خيرية. 
 

 الزكاة  . ١٨
 

 المحمل للفترة 
 

 سبتمبر    ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 سبتمبر    ٣٠
 م٢٠٢٠

 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
 

 ٤١٬٢٥٠ ٣١٬٥٠٠ المحمل للفترة 
 

 .) (د)٢٠(اإليضاح  على الوعاء الزكوي الموحد لكل من الشركة األم وشركاتها التابعة  يستند المخصص للفترة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٢٣ 

 

 الزكاة (تابع)   .١٨
 

 الحركة في المخصص
 

 يلي بيان للحركة في مخصص الزكاة: فيما  
 سبتمبر    ٣٠ 

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١

 م٢٠٢٠
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
 

 ١٢١٬٨١٦ ١٠٨٬٦٨٧ في بداية الفترة/السنة
 ٣٥٬٠٠٠ ٣١٬٥٠٠ المحمل للفترة / السنة الحالية 
 ٢٠٬٠٠٠ --  المحمل للفترة / السنة السابقة 
 )٦٨٬١٢٩( )٦٩٬٨٧٩( المدفوع خالل الفترة/السنة

 ١٠٨٬٦٨٧ ٧٠٬٣٠٨ في نهاية الفترة / السنة
 
 معامالت األطراف ذات العالقة . ١٩

 
خالل السير االعتيادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع الكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة  

. تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ٢٤الدولي  في معيار المحاسبة  
العليا في المجموعة والكيانات التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا جوهريا. وتم تنفيذ المعامالت مع  

أكثر مالءمة من تلك المتاحة أو التي من المتوقع بشكل  األطراف ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشروط لم تكن  
معقول أن تكون متاحة في معامالت مماثلة مع أطراف ليست ذات عالقة، أي مماثلة لتلك السائدة في المعامالت على أساس  

 المتعلقة بها: ، فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة الهامة خالل الفترة واألرصدة ١٢تجاري. باإلضافة إلى اإليضاح  
 



 شركة إعمار المدينة االقتصادية
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

 
٢٤ 

 

 .      معامالت األطراف ذات العالقة (تابع) ١٩

 طبيعة المعامالت  طرف ذو عالقة
مبالغ المعامالت لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في 
 

 الرصيد كما في 
  سبتمبر ٣٠    

 م ٢٠٢١
  سبتمبر  ٣٠

 م٢٠٢٠
سبتمبر  ٣٠

 م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

 م٢٠٢٠
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)     
 ("باآلالف")  ("باآلالف")   ("باآلالف")  ("باآلالف")    

       المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة: 
 ٧٢١ ٢٣٦  ٢٬١٧٦ ١٨٤  إيجارات عقود وخدمات عامة ومصروفات خدمة  أطراف ذات عالقة أخرى 

 ٣٬٠٨٩ --  ١٢٬٦٤٤ ٢٫٩٥٦  بيع عقارات   
 --  --  ٣٠ --   مبالغ مقدمة مقابل خدمات  

         

 ١١٬٦٥٣ ٣٬٢٦٩ ١٧١ --   إيجارات عقود ورسوم مرافق وغيرها  مشروع مشترك 
         

 ٢٦١ ١٢٤  ١٤٠ ١٩٦  عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة بيع   موظفي اإلدارة العليا
 ٣٤٤ --   ١٧٥ --   إيرادات إيجارية  

         

 --  --   ٢٠٣ --   بيع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   مجلس اإلدارة 
 --  --   ١١٢ --   إيرادات إيجارية  
       ─────── ─────── 

 ١٦٬٠٦٨ ٣٬٦٢٩       اإلجمالي 
       ═══════ ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة: 
 ) ٣( )٢٬٩٤٤(  ٣٬٢٦٠ ٢٬٧٧٣  خدمات مقدمة إلى المجموعة  أطراف ذات عالقة أخرى 

         

 )٤٥٥( --   ١٠ --   مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة أطراف أخرى ذات صلة لها تأثير جوهري 
         ٢٬٨١٥   عقود ورسوم مرافق وغيرهاإيجارات    

         

 --  ) ٢(  ٧٬٨٢٠ ١٢٬٤٨٦  مكافآت   موظفي اإلدارة العليا
         

 )٤٬١٠٠( )٣٬٧٥٠(  ٣٬٠٧٥ ٣٬٧٥٠  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة 
       ─────── ─────── 

 )٤٬٥٥٨( )٦٬٦٩٦(       اإلجمالي
       ═══════ ═══════ 
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٢٥ 

 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)   .١٩

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة

 سبتمبر  ٣٠ 
 م ٢٠٢١

 سبتمبر   ٣٠
 م٢٠٢٠

 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
 ("باآلالف")  ("باآلالف")  
   

 ٦٬٨٦٤ ١٠٬٩٢٧ منافع الموظفين قصيرة األجل
 ٣٢٤ ٥٩٧ منافع غير نقدية

 ٦٢٥ ٥٧٨ منافع ما بعد التوظيف
 ٧ ٣٨٣ مكافأة إنهاء الخدمة

────────────────
 ٧٬٨٢٠ ١٢٬٤٨٥ 

 ════════ ════════ 
 ٨٬٨٨٥ --  مبلغ مستحق لموظفي اإلدارة العليا

 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة . ٢٠
 

كما في  ١٤و    ١٣اإلفصاحات المبينة في اإليضاحين  باإلضافة إلى   سبتمبر    ٣٠، فإن االلتزامات واالرتباطات المحتملة 
 م هي كما يلي: ٢٠٢١

 
لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلية لتطوير مدينة الملك عبد هللا االقتصادية في السنوات القليلة   )أ(

 مليون لایر سعودي).  ٦٤٩م:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ٥٦٣القادمة بمبلغ 
 

في    ) ب( أساسية  بصورة  تتمثل  والتي  قانونية،  قضايا  في  عليه  المدعى  الطرف  هي  تكون  آلخر  وقت  من  المجموعة 
نزاعات تجارية. تتوقع اإلدارة والمجلس القانوني أن تكون النتيجة لصالحها فيما يتعلق بجميع القضايا المقامة ضد 

  عليه، لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.المجموعة. وبناءً 
 

طلبت جهة حكومية من الشركة تقاسم التكاليف التي تتكبدها الجهة الحكومية على حساب إعادة توجيه خط قطار    ) ج(
التكاليف التي تكبدتها بالفعل فيما  الحرمين السريع عبر مدينة الملك عبد هللا االقتصادية. وقدمت الشركة تفاصيل  

يتعلق بهذا المشروع والتي تضمنت قيمة األرض التي ساهمت بها الشركة لمحطة القطار والتكاليف المتكبدة لجسر  
الوصول إلى المحطة وتكاليف البنية التحتية األخرى المرتبطة بها. وفي هذا الصدد أصدر الديوان الملكي أمرا 

لموضوع ورفع تقريرها. أنهت اللجنة اجتماعاتها وقدمت توصياتها إلى الديوان الملكي، لكن بتشكيل لجنة لدراسة ا
لم يرد أي توجيه من الديوان الملكي حتى تاريخه. تتوقع اإلدارة نتيجة إيجابية، وبالتالي لم يتم تكوين مخصص في  

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
 

م.  ٢٠٠٨م حتى  ٢٠٠٦م باستثناء ضريبة االستقطاع للسنوات  ٢٠١١الزكوي للشركة حتى سنة  تم االنتهاء من الربط    )د (
م مع التزام  ٢٠٠٨م حتى  ٢٠٠٦أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا لضريبة االستقطاع للسنوات من  

بقيمة   إضافي  استقطاع  االستقطاع.  ٣٫٩٦ضريبة  ضريبة  تأخير  على  غرامات  إلى  باإلضافة  مع    مليون  تمشيا 
إجراءات االستئناف، دفعت شركة إعمار المدينة االقتصادية فرق ضريبة استقطاع مع االعتراض. كما أن قضية 
ضريبة االستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم. أصدر ديوان المظالم قرارا بتأييد اعتراض شركة إعمار  

الهيئة استئنافا إلى الديوان الملكي ضد قرار ديوان المظالم فيما    المدينة االقتصادية المتعلق بغرامة التأخير. قدمت
  يتعلق بغرامة التأخير، والتي ال تزال في انتظار صدور الحكم.
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٢٦ 

 

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع)   .٢٠

 
مليون   ٦٧٫٧م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٤م، أصدرت الهيئة الربط الزكوي لسنة  ٢٠٢٠خالل سنة  

  ٨لایر سعودي. قدمت شركة إعمار المدينة االقتصادية التماس ضد ربط الهيئة وأصدرت الهيئة ربطا معدال في  
مليون لایر سعودي. قدمت الشركة استئناف ضد الربط المعدل إلى    ٣٣م بالتزام زكاة مخفض يبلغ  ٢٠٢٠أكتوبر  

م للسنوات ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٣يضا ربوطا زكوية بتاريخ لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية. أصدرت الهيئة أ
مليون لایر سعودي. قدمت شركة إعمار المدينة االقتصادية   ٢٥٤م بمطلوبات زكاة إضافية بمبلغ  ٢٠١٨م إلى  ٢٠١٥

 ٢٤٧م بانخفاض مطلوبات الزكاة من  ٢٠٢١فبراير    ٢٤التماس ضد ربط الهيئة وأصدرت الهيئة ربطا معدال في  
 دي. قدمت الشركة التماسا ضد الربط المعدل للهيئة لدى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية.  مليون لایر سعو

 
م. أصدرت الهيئة شهادات  ٢٠٢٠قامت شركة إعمار المدينة االقتصادية بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى  

 ٢٦٫٦٤م.  تقدمت الشركة بطلب لتسوية التزام الزكاة بمبلغ  ٢٠٢٢أبريل    ٣٠م، سارية حتى  ٢٠٢٠زكاة لسنة  
على ستة أقساط تبدأ من   ٢٠٢٠ط) لسنة  ٪ دفعة أولى مطلوبة لتقديم طلب تقسي٢٠مليون لایر سعودي (بعد خصم  

بتسوية  ٢٠٢١يونيو   الشركة  وقامت  الهيئة  قبل  من  األصول  حسب  مقبولة  وهي  حتى   أربعةم  أكتوبر   ٦أقساط 
 م.٢٠٢١

 
م. أصدرت الهيئة الربط الزكوي ٢٠١٢أنهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة موقفها الزكوي حتى سنة  

مليون لایر سعودي. واعترضت شركة   ٤٫٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٥م إلى  ٢٠١٣للسنوات من  
تطوير المناطق الصناعية المحدودة على تقييم الهيئة، حيث قدمت المستندات الداعمة لموقفها. أحالت الهيئة القضية 

ا استئنافًا على البوابة إلى األمانة العامة للجان الضرائب وسجلت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة أيضً 
م، وقدمت  ٢٠٢٠أكتوبر    ٢٢اإللكترونية لألمانة. عقدت لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية جلسة االستماع في  

م برفض التماس شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة. قدمت شركة تطوير  ٢٠٢٠ديسمبر    ٢٢قرارها في  
ق ضد  التماسا  المحدودة  الصناعية  استئناف  المناطق  لجنة  مع  لدى  الضريبية  والنزاعات  الخالفات  حل  لجنة  رار 

الخالفات والنزاعات الضريبية. قدمت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة إقرارات زكوية / معلومات حتى  
 م. ٢٠٢٢أبريل  ٣٠م، سارية حتى ٢٠٢٠م. أصدرت الهيئة شهادات زكاة لسنة ٢٠٢٠سنة 

 
م وقدمت إقرارات زكاة / معلومات حتى سنة ٢٠١٢مدن االقتصادية ربطها حتى سنة  أنهت شركة استثمارات ال

 م.٢٠٢٢أبريل   ٣٠م، سارية حتى ٢٠٢٠م. أصدرت الهيئة شهادات زكاة لسنة ٢٠٢٠
 

مليون لایر   ٧٢م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٧م إلى  ٢٠١٥أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنوات من  
ة تطوير عقارات المدن االقتصادية اعتراًضا على التقييم الذي رفضته الهيئة. قدمت شركة  سعودي. قدمت شرك

 تطوير عقارات المدن االقتصادية التماسا ضد قرار الهيئة لدى لجنة حل الخالفات والنزاعات الضريبية.  
 

م. أصدرت  ٢٠٢٠نة  قدمت شركة تطوير عقارات المدن االقتصادية المحدودة إقرارات زكوية / معلومات حتى س
 م.٢٠٢٢أبريل   ٣٠م، سارية حتى ٢٠٢٠الهيئة شهادة زكاة نهائية لسنة 

 
لایر سعودي. قبلت شركة إعمار    ٦٫٨٢٨م وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ  ٢٠١٧أصدرت الهيئة ربطاً زكوياً لسنة  

 المدينة االقتصادية ربط الهيئة وقامت بتسوية االلتزام.
 

م.  ٢٠٢٠طوير المناطق الصناعية المحدودة إقرارات زكوية / معلومات حتى سنة  قدمت شركة إعمار المعارف ت 
 م. ٢٠٢٢أبريل  ٣٠م، سارية حتى ٢٠٢٠أصدرت الهيئة شهادة زكاة نهائية لسنة 

 
سنة   حتى  معلومات   / زكوية  إقرارات  قدمت  الشركات  لسنة  ٢٠٢٠جميع  نهائية  زكاة  شهادة  الهيئة  أصدرت  م. 

 م. ٢٠٢٢يل أبر ٣٠م، سارية حتى ٢٠٢٠
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٢٧ 

 

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة (تابع)   .٢٠

 
مليون لایر سعودي زائد أي    ١٫٣٢١قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ    )ه(

على   الحصول  في  الموانئ  تطوير  لشركة  للسماح  الموانئ  تطوير  شركة  قبل  من  الدفع  مستحقة  مرابحة  أرباح 
تسهيالت مرابحة متوافقة مع الشريعة لتمويل تكاليف إنشاء الميناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برهن 

 أسهم الشركة في شركة تطوير الموانئ.
 
على    )و( يقتصر  تجاري،  لبنك  ضمانا  الشركة  مرابحة   ١١٢٫٥قدمت  أرباح  أي  إلى  باإلضافة  سعودي  لایر  مليون 

لموانئ، للسماح لشركة تطوير الموانئ بتأمين تسهيالت مرابحة للسلع متوافقة  مستحقة الدفع من قبل شركة تطوير ا
أقصى   بحد  اإلسالمية،  الشريعة  في    ١٨٠مع  المنتهية  السنة  خالل  سعودي.  لایر  م،  ٢٠١٧ديسمبر    ٣١مليون 

العامل.    مليون لایر سعودي لتمويل متطلبات رأسمالها  ١٥٠استخدمت شركة تطوير الموانئ تسهيالت مرابحة بمبلغ  
م. وفي هذا الصدد، قدمت الشركة أيضا ٢٠١٨مليون لایر سعودي خالل سنة    ١٨٠تم زيادة التسهيل المذكور بمبلغ  

م، زائدا ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل سنة    ٩٠مليون لایر سعودي، والتي تم زيادتها إلى    ٧٥سندات ألمر بمبلغ  
 الموانئ. أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطوير

 
 المعلومات القطاعية . ٢١

 
 القطاعات التشغيلية

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظيم المجموعة في ثالث قطاعات رئيسية وهي: األنشطة السكنية، وأنشطة التطوير الصناعية، 
فردية   بصورة  تفي  واألعمال التي ال  للمجموعة  الرئيسية  األخرى اإلدارات  تتضمن القطاعات  والترفيه.  والضيافة  أنشطة 

. يعتبر فريق القيادة القطاعات التشغيليةحول    ٨معيار الدولي للتقرير المالي  بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنه طبقا لل
التنفيذية هو المسئول الرئيسي عن صنع القرارات التشغيلية ويراقب نتائج التشغيل لوحدات األعمال الخاصة به بشكل منفصل  

اء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة ويتم  بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أد 
 قياسه بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة.
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٢٨ 

 

 
 المعلومات القطاعية (تابع)   .٢١

 
 قطاعات التشغيل (تابع) 

 
 اإليرادات والربحية حسب القطاعات

 
 

أنشطة سكنية
تطوير 
 أخرى ضيافة وترفيه صناعي 

التعديالت 
 اإلجمالي واإللغاءات 

(غير   
 مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  فترة التسعة أشهر المنتهية: 
 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 اإليرادات 
 ٢٥٧٬٦٨٦ --  ٤٧٬٨٢٤ ٨٩٬٩٢١ ٦٥٬٠٥٤ ٥٤٬٨٨٧ عمالء خارجيين
 --  )٨٦٬٨٩٨( ٤٥٬١٣٨ ٢٠٬٣٣٣ ١٬٢٦٩ ٢٠٬١٥٨ بين القطاعات

 ٢٥٧٬٦٨٦ )٨٦٬٨٩٨( ٩٢٬٩٦٢ ١١٠٬٢٥٤ ٦٦٬٣٢٣ ٧٥٬٠٤٥ 
       

       النتائج 
       

تكلفة مخزون وخدمات مثبتة  
 )١٥٬٥٦٦( ٥٣٬٨٥١ )٣٥٬٨١٤( )٥٬٧٧٦( )١٤٬٠٢٨( )١٣٬٧٩٩( كمصروفات 

       
 )٣٣٬٧٩٣( --  )٢٬٨١٠( )٨٨٢( )١٬٢٥٧( )٢٨٬٨٤٤(خسارة االنخفاض في القيمة  

       
) ١٩٥٬٦٦٤( -- ) ١٩٢٬٤٥٣( )٣٬٠٥٥( --  )١٥٦( أعباء تمويلية 

       
 ٦٤٨ --  ٦٤٨ --  --  --  وديعة مرابحة إيراد 

       
) ٢٢٩٬٦٦٥( -- ) ١٢٠٬٧٧٤( )٥٧٬٨٢١( )١٧٬٦٨٢( )٣٣٬٣٨٨( استهالك 

       
 )٥٬٨٦٤( --  )٥٬٤٥٣( )١٥( --  )٣٩٦( إطفاء

       
الحصة في نتائج شركات  

مستثمر فيها بطريقة حقوق  
 ٤٢٬٤١٩ --  ٤٢٬٤١٩ --  --  - - الملكية 

       
إيرادات / (مصروفات)  

) ٣٣٧٬٠٦٩( ٢٩٬٥١٥) ٢١٢٬٥١٦( )٧٠٬١٧٢( ٦٥٢ )٨٤٬٥٤٨( أخرى
       

) ٥١٦٬٨٦٨(      الخسارة قبل الزكاة
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٢٩ 

 

 
 المعلومات القطاعية (تابع)   .٢١

 
 قطاعات التشغيل (تابع) 

 
 أنشطة سكنية

تطوير 
 صناعي

ضيافة  
 أخرى وترفيه 

التعديالت 
 واإللغاءات

 
 اإلجمالي

(غير   
  مراجعة) 

(غير  
  مراجعة) 

(غير  
  مراجعة) 

(غير  
  مراجعة) 

(غير  
  مراجعة) 

(غير  
 مراجعة) 

ألف لایر  فترة التسعة أشهر المنتهية: 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

       م٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠
       إيرادات 

 ٤٨١٬١٧١ --  ٥٣٬٥٦٤ ٦٣٬٢٥٢ ١٣٣٬٥١١ ٢٣٠٬٨٤٤ عمالء خارجيين
 --  )١٠٨٬٢١٨( ٧٢٬٥١٧ ٢٣٬٥٥٦ --  ١٢٬١٤٥ بين القطاعات

 ٤٨١٬١٧١ )١٠٨٬٢١٨( ١٢٦٬٠٨١ ٨٦٬٨٠٨ ١٣٣٬٥١١ ٢٤٢٬٩٨٩ 
       

       النتائج
       تكلفة مخزون وخدمات  

 )١٩٩٬٤٩١( ٨٠٬٣٨٠ )٨٠٬٢٧٧( )٥٬٣٤٥( )٢٥٬١٥٤( )١٦٩٬٠٩٥( كمصروفات مثبتة
       

 )٥٨٬٩٧٥( --  )٤٠٬٩٧٦( )٥٬٤٠٢( --  )١٢٬٥٩٧( خسارة االنخفاض في القيمة  
       

 )٢٤٧٬٦٩٩( --  )٢٤٤٬٦٠٩( )٢٬٩٦٢( --  )١٢٨( أعباء تمويلية 
       

٢٢٬ --  --  ٥ وديعة مرابحة إيراد  ٢٬٢٧٥ --  ٧٠ 
       

 )٢٥٧٬٤١٠( --  )١٣٨٬٤٢٧( )٦٢٬٦٣٨( )١٨٬٢٠٦( )٣٨٬١٣٩( استهالك 
       

 )٥٬٨٥٩( --  )٥٬٥٤٦( )١٥( --  )٢٩٨( إطفاء
       

الحصة في نتائج شركات مستثمر  
 ٢٦٬٠٣٣ --  ٢٦٬٠٣٣ --  --  --  فيها بطريقة حقوق الملكية 

       
 )٣٧٢٬٥٦٣( --  )٢١٣٬٦٥٣( )٧٢٬٢٣٢( )١٤٬٣٣٠( )٧٢٬٣٤٨( إيرادات / (مصروفات) أخرى 

       
 )٦٣٢٬٥١٨(      الخسارة قبل الزكاة

 
 مخاطر السيولة . ٢٢

 
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات  
المرتبطة باألدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته  
التسهيالت االئتمانية   خالل  من  الكافية  السيولة  توفر  من  للتأكد  المراقبة المنتظمة  خالل  من  السيولة  مخاطر  تدار  العادلة. 
المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية. يتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة لشركات المجموعة على 

خزينة   سيطرة  تحت  مركزي  إدارة أساس  وفعالية  كفاءة  تحسين  في  المركزي  النظام  هذا  من  الهدف  يتمثل  المجموعة. 
المجموعة للموارد الرأسمالية للمجموعة. يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة 

مخاطر المجموعة  تدير  البنكية.  والقروض  المكشوف  على  السحوبات  استخدام  خالل  االحتفاظ   من  خالل  من  السيولة 
المتوقعة والفعلية  للتدفقات النقدية  المستمرة  خالل المراقبة  االقتراض، من  بنكية وتسهيالت  كافية وتسهيالت  باحتياطيات 

 ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
  

 ). ٣وك المعنية ووزارة المالية (اإليضاح جاري المناقشة فعلياً بشأن إعادة هيكلة القروض وخطط السداد مع البن
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 مخاطر السيولة (تابع)   .٢٢

 
 ً  إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا

 

 أقل من م (غير مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
 شهر ١٢

  أكثر من
 اإلجمالي شهر ١٢

 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  
    

 ٥٬٦٩٨٬٧٨٣ ٢٬٣٧٦٬٥٠٣ ٣٬٣٢٢٬٢٨٠ قروض 
 ١٠٨٬٣٣١ ٤٩٬٨٦٨ ٥٨٬٤٦٣ مطلوبات عقود إيجار
 ٥٥٣٬٧٦٠ ,١ --  ٥٥٣٬٧٦٠ ,١ ذمم دائنة ومستحقات 

 ─────── ─────── ─────── 
 ٣٦٠٬٨٧٤ ,٧ ٢٬٤٢٦٬٣٧١ ٤٬٩٣٤٬٥٠٣ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 أقل من م (مراجعة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 شهر ١٢

  أكثر من 
 اإلجمالي شهر ١٢

 ("باآلالف")  ("باآلالف")  ("باآلالف")  
    

 ٨٬٥٧٤٬٣٤٤ ٥٬٤٧٥٬١٦١ ٣٬٠٩٩٬١٨٣ قروض 
 ١١٢٬٠٠٨ ٥٩٬١٨٩ ٥٢٬٨١٩ مطلوبات عقود إيجار
 ١٬٤٣٢٬٢٨٦ --  ١٬٤٣٢٬٢٨٦ ذمم دائنة ومستحقات 

 ─────── ─────── ─────── 
 ١٠٬١١٨٬٦٣٨ ٥٬٥٣٤٬٣٥٠ ٤٬٥٨٤٬٢٨٨ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات . ٢٣

 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق 

ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في  
 في ذلك التاريخ. وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه. 

 
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية  

 .وغير المالية
  

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف  
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما  

 يلي: 
 
  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة. : ١المستوى 
   القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (٢المستوى (

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). 
 المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير  ٣وى  المست :

 القابلة للمالحظة). 
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة  
 لقياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهرياً للقياس ككل. العادلة، فإنه يتم تصنيف ا

 
 تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.   
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٣١ 

 

  
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع)   .٢٣

 
م، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للشركة على أنها مقاربة لقيمها  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١م و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. لم يتم تطبق مدخالت جوهرية في تقييم الذمم    ٢الدفترية ويتم تصنيفها تحت المستوى  
 م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م و ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المدينة كما في  

 
  م، لم تكن هناك حركات بين المستويات. ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 ١٩ -تأثير جائحة كوفيد  . ٢٤

 
م، مما  ٢٠٢٠")، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة خالل شهر مارس  ١٩  -انتشرت جائحة كورونا ("كوفيد  

في شكوك على الصعيد االقتصادي العالمي.    ١٩  - االقتصادية. وتسببت جائحة كوفيد  أدى إلى تعطيل األعمال واألنشطة  
وأعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار  

 السلبية المحتملة.
 

موعة بشدة باإلجراءات التي اتخذتها الحكومات لمعالجة اآلثار الصحية ، تأثرت عمليات المج١٩  - منذ تفشي فيروس كوفيد  
العالمية. وشمل ذلك فرض قيود على السفر وإغالق الحدود الدولية والمحلية، مما أعاق السفر الجوي   ١٩  - لجائحة كوفيد  

جها المالية للفترة المنتهية  على جميع قطاعات المجموعة وهو ما انعكس في نتائ  ١٩  -بشكل كبير. أثر تفشي جائحة كوفيد  
 م.٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

 
الجائحة،   لحجم تفشي  التي  على  المجموعة    واصلتنظًرا  بسبب القيود  عملياتها  الجائحة على  لتفشي  اآلثار المحتملة  تقييم 

ت الصحة . حرصت المجموعة على تنفيذ إجراءا١٩  -وضعتها المؤسسات الحكومية المختلفة لكبح أو تأخير انتشار كوفيد  
والسالمة لموظفيها وعمالئها والمقاولين ومجتمعاتها. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في مجال تطوير العقارات، حيث تتوقع  
المجموعة أن يؤثر تفشي الجائحة على األسعار والطلب على العقارات. على المدى القصير، ال تزال المبادرات التنموية  

قارات مقيًدا. وتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت ببتفعيل تخطيط استمرارية  والنشاط االقتصادي داخل قطاع الع
األعمال لديها وغيرها من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بما في ذلك ترشيد عملياتها وتحسين مستويات الموظفين وتشغيل 

رادات والتكاليف للتجكم في تعطل األعمال المحتمل  النقد والعمل مع مورديها وعمالئها بشكل لصيق لتقليل التأثير على اإلي
 على عملياتها وأدائها المالي.   ١٩ -الذي قد يحدثه تفشي جائحة كوفيد 

 
  وتواصل إدارة المجموعة تقييم الوضع الحالي، بما في ذلك استراتيجية التسعير ومبادرات تحسين التكلفة.

  
م على  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في    ١٩  -ليقين الناجم عن فيروس كوفيد  قامت المجموعة بتحديث تقييم التأثير بسبب عدم ا

 النحو التالي:
    

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية 
 

تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج خسارة االئتمان  
، والتقلب المحتمل في الظروف  ١٩  -المتوقعة. تمت إعادة تقييم نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لتأثير جائحة كوفيد  

االقتصادية، وحدوث حاالت التخلف عن السداد، وما إلى ذلك، والتي قد تؤدي على األرجح إلى زيادة مخصص الخسائر  
األدوات المالية.    -   ٩بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي    االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية 

ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من المستأجرين والعمالء. وتم تقدير  
م بالنظر إلى  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠ا في  الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كم

التطور السريع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثير التقلب في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد 
المعلومات  بتحديث  المجموعة  وقامت  المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  لتحديد  االقتصادية  السيناريوهات  واحتمالية  شدة 

ذات الصلة بالعمليات الدولية فيما يتعلق بأوزان سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ االقتصادي  المستقبلية  
مليون  ٣٣للسوق التي تعمل فيها المجموعة. وبناًء عليه، بلغ تأثير مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة 

م. وستواصل المجموعة مراقبة الموقف وتأثيره على الخسائر ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠لایر سعودي خالل الفترة المنتهية في  
 االئتمانية المتوقعة وإجراء التعديالت الالزمة عند االقتضاء. 
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 (تابع)  ١٩ -تأثير فيروس كوفيد   .٢٤

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

 
النخفاض قيمة الموجودات غير المالية مع   األخذ في االعتبار درجة عدم اليقين في التقدير وأجرت المجموعة تقييماً 

في   معقول  بشكل  المحتملة  للتغيرات  لالسترداد  القابل  المبلغ  وحساسية  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقدير  في  الموجودة 
تقدير  م. يستند المبلغ القابل لالسترداد على القيمة المستخدمة باستخدام  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١االفتراضات الرئيسية كما في  

اإلدارة وممارسة التقييم العادل الذي تقوم به شركة فاليوستارت (خبير التثمين العقاري)، وهو مقَيِّم مستقل غير مرتبط  
م. إن شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١بالمجموعة، كما في  

المعهد الملكي للمقيِّمين المعتمدين. وتمتلك شركة فاليوستارت المؤهالت المناسبة والخبرة   ("تقييم") وهي معتمدة أيّضا من
المطلوبة في تقييم لألراضي والممتلكات ذات الصلة. بناًء على ممارسة انخفاض القيمة هذه، تتوقع المجموعة عدم وجود 

لذي قد ينتج عنه أي انخفاض إضافي في القيمة كما  تغيير جوهري في المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المالية ا
 م.٢٠٢١سبتمبر   ٣٠في 

 
على عملياتها. وضعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات    ١٩  -تواصل المجموعة تقييم تأثير جائحة كوفيد  

وعة وتعتبر ذلك أفضل تقييم لإلدارة االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية للمجم
 بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.

 
ومع ذلك، فإن التفشي يتطور بشكل مستمر، بسبب وجود عدم تأكد جوهري حول المدة المتوقعة وتأثيره المحتمل على 

لكلي وأيًضا على عمليات المجموعة. ونتيجة لذلك، من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الحالة المتطورة بشكل  االقتصاد ا
مؤكد في هذه المرحلة، مع األخذ في االعتبار المعلومات االقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأثير تفشي الجائحة على  

 االقتصاد والقطاع العقاري. 
 
 ائم المالية واعتمادها لإلصدارتاريخ الموافقة على القو . ٢٥

 
م ٢٠٢١نوفمبر    ١٠تم الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  

 هـ.١٤٤٣ربيع الثاني  ٥الموافق 
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