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"المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة السعودية   ةشركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمع تتكون

بما في ذلك مشاريع البنية التحتية وشبكات  وفي غيرهااالقتصادية في المدن المختلفة. تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات 
طاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المياه واألعمال األخرى المرتبطة بتطوير المدن االقتصادية في المملكة االتصاالت محطات توليد ال

العربية السعودية. تمتلك الشركة قطع أراٍض في المدينة المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مدن 
 اقتصادية. 

 
  15/ ق بتاريخ 256عودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم إن الشركة هي شركة مساهمة س

الصادر في المدينة المنورة   4650071196( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم  م2010يوليو  27الموافق  ) ـه 1431شعبان 
 كة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول(. (. وقد تم إدراج أسهم الشرم2010 أغسطس 4هـ ) 1431شعبان  23بتاريخ 
 

، المملكة العربية 41561المدينة المنورة  43033، ص.ب. عبد العزيزإن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق الملك 
 السعودية.

 
برامج التعليم العملي والتدريب، ويقع في  لدى الشركة فرع تحت اسم معهد المدينة للقيادة وريادة األعمال )مايل( والذي يقوم بتنفيذ 

من قبل  م(2011سبتمبر  19الموافق )هـ 1432شوال  21الصادر بتاريخ  4650053318المدينة المنورة بموجب الترخيص رقم 
بها للبيع  ة. تم تصنيف عمليات الفرع كمجموعة استبعاد محتفظالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودي

 (.18)انظر اإليضاح 
 
 
التي تعمل بموجب التالية شركاتها التابعة باإلضافة الى  وفرعها  المرفقة حسابات الشركةاألولية الموحدة الموجزة المالية القوائم تشمل 

 :منفردةسجالت تجارية 
 

 بلد التأسيس  الشركات التابعة 

 

 رأس 

 المال المدفوع 

 نسبة الملكية الفعلية  

 يونيو   30  

 م 2020

 ديسمبر 31 

 م2019 

        

شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة  

 السعودية  )"منشآت"( 

 

1,000,000 

 

100% 

 

100% 

شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة  

 السعودية  )"مشاريع"( 

 

633,000,000 

 

100% 

 

100% 

المحدودة  شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 

 السعودية  )"الغراء"( 

 

467,765,000 

 

80 % 

 

80% 

شركة مدرار لإلدارة والتطوير المحدودة  

 السعودية  ( 18)"مدرار"( )إيضاح 

 

1,333,300 

 

ــ       ـ

 

ــ       ـ

 السعودية  شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"( 
 

50,000,000 
 

100% 
 

100% 

  للضيافة المحدودة )"مكارم  المعرفة  شركة مكارم

 السعودية  للضيافه"( )انظر اإليضاح أدناه( المعرفة 

 

56,400,000 

 

100% 

 

100% 

شركة بوابة المدينة العقارية )"بوابة المدينة"(  

  )انظر اإليضاح أدناه( 

 

20.000 

 

80 % 

 

ــ       ـ
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، وهي شركة بوابة المدينة )الشركة التابعة(. تمتلك تابعةم، بدأت الشركة مشروعا جديدا من خالل إنشاء شركة  2020يونيو    24  يوم  في
 .الغراءالبنية التحتية ذات الصلة من شركة تكاليف األراضي وتم تحويل من الشركة التابعة. وقد  %80المجموعة نسبة 

 
شركة مكارم   منمائة ، وافق مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح لحصص الملكية المتبقية البالغة خمسين بال2019خالل عام 

لاير سعودي. بعد موافقة مجلس اإلدارة، قدمت الشركة عرضاً رسمياً للمساهم اآلخر في شركة   26,558,528للضيافة مقابل  المعرفة  
لذي  رأس مال( لشراء رأس مالها بالكامل بالمقابل المذكور أعاله، واما نسبته خمسين بالمائة من يمتلك والذي للضيافة ) المعرفة مكارم

وأقامت م، 2019ديسمبر  31كما في . أكمل الطرفان جميع اإلجراءات المطلوبة م 2019خالل من المساهم األخر الموافقة عليه تم 
مشروع الفي  رهاستثماإ. ونتيجة لذلك، ألغت الشركة م2019أبريل  1 بتاريخللضيافة المعرفة الشركة سيطرتها على شركة مكارم 

 لاير سعودي.  19,757,117العادلة مما أدى إلى تحقيق مكاسب بمبلغ مشترك بالقيمة 
 

 . م2020يونيو  30لم تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع أعمالها كما في 
 

   االعدادأساس  -2
 

 بيان االلتزام  2-1
 

(  34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ) 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في األولية الموحدة الموجزة أُعدت هذه القوائم المالية 
، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية

 القانونيين.
 

عليه  صاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة وجميع المعلومات واالفاألولية الموحدة الموجزة  ال تتضمن هذه القوائم المالية  
-2)انظر اإليضاح  م2019ديسمبر  31يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

5). 
 

نموذج التكلفة لقياس الممتلكات باالستمرار في اتباع  أنها تلزم الشركات المدرجة    م2019ديسمبر    30  يوم   أعلنت هيئة السوق المالية في
في القوائم المالية المعدة للفترات المالية ضمن  ( 40)معيار المحاسبة الدولي ية والعقارات االستثمار( 16)معيار المحاسبة الدولي 

سوق المالية الشركات المدرجة باتباع نموذج التكلفة لقياس المعدات . كما تلزم هيئة ال م 2022السنوات المالية، التي تبدأ قبل سنة 
األولية المالية القوائم بالمتطلبات الواردة في  المجموعةالتزمت . م2020يناير  1والموجودات غير الملوسة لخمس سنوات تبدأ من 

 المرفقة. الموحدة الموجزة 
 

 القوائم المالية توحيدأساس  2-2
 

م والمذكورة 2020يونيو  30القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في تشتمل 
 (.1في اإليضاح )

 
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق 

المقدرة على التأثيرعلى العوائد من خالل سلطتها على   ولديهاالحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، في 
 .الشركة المستثمر فيها
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 أساس االعداد )تتمة(  -2
 
 أساس القياس 2-3

بالنسبة لمنافع  يتم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية .التاريخيةطبقاً لمبدأ التكلفة األولية الموحدة الموجزة تُعد هذه القوائم المالية 
 الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف.

 
 عملة التشغيل والعرض 2-4

 . وعملة العرضللمجموعة العملة التشغيلية وهي باللاير السعودي األولية الموحدة الموجزة تم عرض هذه القوائم المالية  
 

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام  2-5
 غ المعروضة للموجودات والمطلوباتتؤثر على المبال جوهريةاستخدام تقديرات األولية الموحدة الموجزة المالية القوائم يتطلب إعداد 

 .التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة  لمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير واإلفصاح عن الموجودات وا
يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد 

ألساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ا. في ظل هذه الظروفأن تكون مناسبة 
أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة،  المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير،  

نادًرا ما تتساوى مل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل.  ذا كانت المراجعة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. تقوم المجموعة بعإ
 ، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. التقديرات المحاسبيةنتائج 

 
ا كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن في التقدير نفسه

 األخيرة، باستثناء التغيرات المبينة ادناه:م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموضحة في القوائم المالية السنوية الموحدة 
 

 مبدأ االستمرارية
إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن لديها الموارد الالزمة الستمرار أنشطتها في المستقبل   قامت

على االستمرار في  الشركة المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تثير الشك حول قدرة 
باإلضافة إلى ذلك، تم اإلفصاح عن  على أساس مبدأ االستمرارية. األولية الموحدة الموجزة المالية القوائم اد هذه إعد تمأعمالها. لذلك، 

 . 19يضاح اإلفي   (19-كوفيد)كورونا فيروس تقييم أثر 
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة -3
 

في إعداد القوائم المالية السنوية المتبعة مع تلك األولية الموحدة الموجزة إعداد القوائم المالية المطبقة في تتوافق السياسات المحاسبية 
.  م2020يناير  1التي تدخل حيز التنفيذ في المعايير الجديدة م فيما عدا تطبيق 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة 

تم تطبيق عدة تعديالت   معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي  
 للمجموعة. األولية الموحدة الموجزة م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية 2020وتفسيرات للمرة األولى في 

 

 ي"( "تعريف العمل التجار3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
يجب أن يتضمن مجموعة متكاملة  ( أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجارياً 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )ال توضح

من األنشطة واألصول، وعلى األقل، مدخالت وعملية موضوعية تساهم في قدرة الشركة على توليد منتجات. كما توضح أن األعمال  
األولية ود جميع المدخالت والعمليات الضرورية لتوليد منتجات. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية يمكن أن توجد دون وج

 في عمليات تجميع أعمال.المجموعة للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخلت الموحدة الموجزة 
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( "إعادة تشكيل 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مؤشر سعر الفائدة"

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس" عدداً من 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) توفر

اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة تشكيل مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطية 

أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة الضبابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند أو األداة المتحوط فيما إذا 

للمجموعة لكون المجموعة ليس األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة. ليس لهذه التعديالت تأثير على 

 . تحوط من أسعار الفائدة لديها عالقات

 

 ( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو   توفر

تأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم تحريف أو حجب لل

المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة 

لومات األخرى في صياغة فحوى القوائم المالية. إن تحريف المعلومات يكون جوهرياً إذا كان من المعقول المعلومات أو كليهما مع المع

األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية  توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. ليس لهذه التعديالت تأثير على  

 . ر في المستقبل على المجموعةوليس من المتوقع أن يكون لها تأثي

 

 م2018مارس  29هيكل مفاهيم إعداد التقرير المالي الصادر في 

إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة في أي معيار. 

والغرض من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة معدي القوائم المالية في تطوير 

بتة في الحاالت التي تتوافر فيها معايير قابلة للتطبيق ولمساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير. يتضمن  سياسات محاسبية ثا

هيكل المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات محدثة وضوابط لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.ير على  الهامة. ليس لهذه التعديالت تأث
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 عقارات استثمارية  -4

 

 يونيو 30  

 م2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31 

 م 2019

 (مراجعة)

     

 2,436,746,098   2,524,303,335  في بداية الفترة / السنة 

 35,829,087   44.241.714  تحتية بنيةإضافات، تتعلق بشكل رئيسي بتكاليف 

ــ         استحواذ من خالل دمج أعمال   55,669,560   ـ

ــ         المحول إلى عقارات قيد التطوير  (3,941,410)  ـ

 2,524,303,335   2.568.545.049  في نهاية الفترة / السنة 

 

عقارات تجارية في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. وقررت اإلدارة أن العقارات   االستثمارية للمجموعة منتتكون العقارات  

مليار لاير سعودي(   1.3م:  2019ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  1.3االستثمارية تتكون من فئتين من الموجودات، وهما أرض بقيمة  

مليار لاير سعودي( بناء على طبيعة وخصائص ومخاطر   1.2م:  2019ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  1.2وتكلفة البنية التحتية بمبلغ  

مليار لاير سعودي من قبل مقيّم  5.1بقيمة  م2019 ديسمبر 31في كما للعقارات االستثمارية للمجموعة القيمة العادلة تقييم كل عقار. 

القيمة   نهجومالمماثل  السوق    منهجباستخدام كل من    العربية السعودية للتقييم العقاري  السال جونز النغشركة    مهنياً وهو  مستقل ومؤهل

الناتج بتقييم التأثير  قامت المجموعة  تم تطبيق نموذج تطبيق وفقاً لذلك الموصى به من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.    المتبقية.

الجوهري إلى الفرق  نظراً  وعلى المشاريع االستراتيجية للمجموعة. إضافة لذلك،  جوهري    تأثيروخلصت إلى أنه ال يوجد    19-عن كوفيد

كما هو مذكور   م2019ديسمبر    31تحديده من قبل مقيم مستقل كما في، والذي تم  للعقارات االستثمارية  بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

المثال، كما في تاريخ التقرير المالي، إذا انخفضت القيمة العادلة للعقارات ، فال يوجد مؤشر على انخفاض القيمة. على سبيل أعاله

 م، فال يوجد مخاطر انخفاض في القيمة.2019ديسمبر  31مقارنة بتاريخ  %25االستثمارية بنسبة 

 

 عقارات قيد التطوير -5

 

 يونيو 30  

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 

 م 2019

 )مراجعة(

     

 176,061,370   164,625,086   بداية الفترة / السنة في 

 86,352,450   17.715.034   إضافات 

ــ         محول من عقارات استثمارية  3,941,410   ـ

 (101.730.144)  (63.928.025)  محول إلى تكلفة اإليرادات 

     

 164,625,086   118.412.095   في نهاية الفترة / السنة 

 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 11ــ

 عقارات قيد التطوير )تتمة( -5
 

لى المقاول ألعمال االنشاء إ حسب العمل المنجز مقدمة ودفعات دفعات رئيسي بشكل  م2020م و 2019سنتي اإلضافات خالل  تمثل

ً   قيد التطويرالقيمة العادلة للعقارات  بلغت  على المشروع.   مقيّم مستقل ومؤهل مهنياً وهو شركة جونز النغ السال   لتقرير  للمجموعة وفقا

باألخذ بعين االعتبار المجموعة قامت مليون لاير سعودي.  312حوالي  م2019ديسمبر  31في كما  العربية السعودية للتقييم العقاري

.  الدفترية وخلصت إلى أنه ال يوجد أي أثر جوهريللعقارات قيد التطوير أقل من القيمة  لالسترداد  القابلة  أن صافي القيمة  أي مؤشرات  

ديسمبر   31مقارنة بتاريخ    %25على سبيل المثال، كما في تاريخ التقرير المالي، إذا انخفضت القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير بنسبة  

 م، فال يوجد مخاطر انخفاض في القيمة.2019
 

 يلي: ن األرصدة أعاله مفصلة وفقا لهذه الفئات كماإ
 

 م 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

 
 يونيو 30

 م2020
 )غير مراجعة(

 

    
 أراضي  46.585.928  46,585,932

 عقارات قيد التطوير 71.826.167  118,039,154

164,625,086  118.412.095  

 
 

 ذمم مدينة تجارية   -6
 

 يونيو 30  

 م2020

 )غير مراجعة(

 

 ديسمبر 31

 م 2019

 )مراجعة(

     

 9,825,379  18,216,845  عمالء تجاريون لبيع قطع أراضي/ فلل سكنية

ــ         عمالء تجاريون مقابل خدمات  6,859,090  ـ

  18,216,845  16.684.469 

 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود -7

 
 يونيو 30  

 م2020
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31 
 م 2019

 (مراجعة)
     

 142,761,565  206.689.588  تكاليف متكبدة لعقود مكتملة
 61,469,327  83,458,387  األرباح المقدرة

     
  290,147,975  204,230,892 
     

 ( 81,846,661)  (127.143.601)  : الفواتير الصادرة حتى تاريخهيخصم
     
  163,004,374  122,384,231 

 
  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 12ــ

 العقود ومطلوبات العقود )تتمة(موجودات  -7
 

 تحت المسميات التوضيحية التالية: األولية الموحدة الموجزة في قائمة المركز المالي مدرجة المبالغ المذكورة أعاله  إن
 

 يونيو 30  

 م2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31 

 م 2019

 (مراجعة)

     

 81,842,765  122,019,199  الجزء غير المتداول –موجودات العقود 

 41,045,766  40,985,175  الجزء المتداول –موجودات العقود 

ــ         مطلوبات العقود  ( 504,300)  ـ

     

  163,004,374   122,384,231 
 
  

، وقامت االدارة بتخفيض الدفعة المقدمة المطلوبة قبل  2، تم االنتهاء من مشروع دار الجوار  م2020يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
على   جوهري التمويلي ال عنصرال اإلدارة طبقت بناًء عليهتاريخ تسليم الوحدات المباعة لعمالئها وتم تمديد شروط الدفع لفترات أطول. 

 م.  2020اير ين 1جميع العقود المبرمة خالل الفترة ابتداًء من 
 

 استثمار قصير األجل -8
 

 يونيو 30  
 م2020

 )غير مراجعة(

 م 2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

     
 265,989,889  181.796.619  ودائع مرابحة

 
ذات آجال استحقاق أصلية  في ودائع مرابحة االستثمار  م2019ديسمبر  31و م2020يونيو  30يمثل االستثمار قصير األجل كما في 

.  يتم ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد وما في حكمهذات تواريخ االستحقاق أشهر. يتم عرض ودائع المرابحة  6إلى  3 ما بينتتراوح 
 .السوق السائدةبمعدالت دخل مالي در  محلية والمقومة باللاير السعودي. إن ودائع المرابحة تمرابحة لدى بنوك تجارية الإيداع ودائع 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 13ــ

 النقد وما في حكمه  -9
 

 يونيو 30  
 م2020

 )غير مراجعة(

 م 2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

     
 8,000  55.000  نقد في الصندوق 

 36,276,637  53.594.805  *وكنقد لدى البن
 160,579,580  200.270.341  ةودائع مرابح

  253.920.146  196,864,217 

 
. تدر ودائع (8)انظر اإليضاح  بنوك تجارية محلية، وتكون مقومة باللاير السعوديمودعة لدى المرابحة والنقد لدى البنوك إن ودائع 

 المرابحة دخالً مالياً بمعدالت السوق السائدة.
 

ً يتعين على المجموعة االحتفاظ *  لتصريح هيئة المدن االقتصادية.   بحسابات ودائع للعقارات قيد التطوير المباعة بموجب خطة وفقا
نها نقد وما في  أتحصيالت النقد، وبالتالي يتم اعتبارها على بها يقتصر استخدام هذا النقد على خصائص التطوير المحددة التي تتعلق 

  19.14: ما قيمته م2019ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي ) 41.69ما قيمته  م2020يونيو  30في كما بلغ الرصيد حكمه. 
 هذه الودائع ليست تحت امتياز.إن مليون لاير سعودي(. 

 
 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المع معامالت ال -10

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة 10-1

 
م.  2019يونيو    30م و2020يونيو    30ال توجد معامالت جوهرية مع جهات ذات عالقة خالل الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

. تم اعتماد سياسات التسعير والشروط لتلك المعامالت من جميع المعامالت ضمن المجموعة ألغراض التوحيدإضافة لذلك، تم استبعاد 
 . موعةقبل مجلس اإلدارة للمج

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 10-2

 

  

 فترة الستة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

 م2020

 )غير مراجعة(

 يونيو 30 

 م 2019

 )غير مراجعة(

 

 يونيو 30

 م2020

 )غير مراجعة(

 يونيو 30 

 م 2019

 )غير مراجعة(

        

 2.906.898  2.056.300  1.524.324  963.151 والمصاريف ذات العالقة مكافآت المديرين 

 1.868.627  3.440.500  946.983  1.715.250 مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 552.289  435.496  519.482  59.263 منافع نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 14ــ

 وأرصدتها )تتمة(المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -10

 

 )إلى( كبار موظفي اإلدارة: فيما يلي ملخص األرصدة المستحقة من 10-3

 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين -11

 

 وصف عام للخطة 11-1

 

نظام العمل في المملكة العربية  كما هو مطلوب من قبلغير ممولة لموظفيها و معتمدة نهاية خدمةمنافع مكافآت  خطة المجموعةتطبق 

 السعودية.

 

 يونيو 30  

 م2020

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31 

 م 2019

 (مراجعة)

     

 7,024,313  6.002.680  خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 

 يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 

 االفتراضات االكتوارية  11-2

 

 يونيو 30  

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 

 م 2019

 )مراجعة(

     

 % 2.50 - %2.40   %2.50 - %2.40  معدل الخصم 

 % 5.00   %5.00  الرواتب المستقبلية / المعدل المتوقع لزيادات الرواتبزيادات 

 % 0.38   %0.38  معدل الوفيات

 % 18.33   %18.33  / معدل االنسحاب معدل دوران الموظفين

   60سنة   60سنة  سن التقاعد 
 

  

 
 يونيو 30

 م2020

ديسمبر  31 

 م 2019

    

 6.372.092  6.444.559 مكافآت المديرين المستحقة



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 15ــ

 زكاةال -12
 

على أساس موحد. وبالنسبة  إقرار زكوي مجمعتقدم  % 100الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة فإن ، م2017اعتباراً من 
الشركات   كانت،  م2017قبل    ، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة.%100للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من  

غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام الزكاة إقرارات زكوية منفصلة على أساس تقدم التابعة 
  المعدلة لصافي القيمة الدفترية الخصومات وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصاً 

 ثمارات. للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات قيد التطوير واالست
 

 كما يلي:هي إن الحركة في مخصص الزكاة 
 

 يونيو 30  
 م2020

 )غير مراجعة(

 م 2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

     
 12,569,593   10,786,541  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

ــ        االستحواذ على شركة تابعة    38,191   ـ
     

     المخصص: 
 11,478,908   6.516.116  السنة الحالية 

ــ        السنوات السابقة  8,461,114   ـ
     

     المدفوع:
ــ        السنة الحالية   ( 13,300,151)  ـ

ــ        السنوات السابقة  (8,461,114)  ـ

 10,786,541   17.302.657  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 

 الوضع الزكوي

 

 وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكاملالشركة 

باستثناء شركة الغراء التي ستقدم إقرارها الزكوي بعد اكمال   م2019قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى  

إقرار زكوي موحد لها وللشركات التابعة المملوكة بتقديم  الشركة    قامت،  م 2019إلى    م2017للسنتين  ءات المطلوبة. بالنسبة  بعض اإلجرا

، استلمت الشركة ربط زكوي من الهيئة م2017خالل    .م2021أبريل    30وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى    %100بنسبة  

مليون لاير  2.68بقيمة ، تطالب بموجبه الهيئة بالتزام زكاة إضافي م2014إلى  م2011العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للسنوات من 

سعودي يتعلق بشكل أساسي بتعديالت مصاريف ما قبل التشغيل وأرباح غير محققة من بيع عقارات قيد التطوير والخسائر المتراكمة 

 واالستثمارات. 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 ــ 16ــ

 الزكاة )تتمة( -12

 

مليون بدالً من االلتزام  8.46مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  م2014حتى  م2011، استلمت ربطاً معدالً للسنوات من م2019خالل 

مليون لاير سعودي عن السنوات من  8.46مليون لاير سعودي. تم تسوية االلتزام اإلضافي المذكور البالغ  2.68المقدر السابق البالغ 

قيد المراجعة من    م 2019حتى    م 2015. إن اإلقرار الزكوي للشركة للسنوات من  م 2019من قبل الشركة خالل    م2014حتى    م2011

 قبل الهيئة.

 

 شركة الغراء 

 لهيئة.لم تقدم الشركة إقراراتها منذ تاريخ إنشائها، والتي تم تسجيلها مؤخراً عبر نظام التقديم االلكتروني )"إيراد"( وفي انتظار موافقة ا

 

 شركة أماك 

منفصال عن الربط الموحد للمجموعة ألن لم يكن جزء من ماك أ لشركة م2016و م2015 للسنتينة ربطاً أصدرت الهيئ  م2017خالل 

، مرتبطة  م2015مليون لاير سعودي عن سنة  1.56بزكاة إضافية بمبلغ  وطالبتم. 2017ترتيب الزكاة الموحد المعتمد سابقاً حتى 

مليون لاير سعودي.    0.99لوالديه والتطوير العقاري. كان قد تم تخفيض هذا المبلغ الى    بشکل أساسي بحسميات من مؤسسة الملك عبدهللا

مخصص  الوشركة أماك بتسجيل المجموعة . قامت م2016مليون لاير سعودي لعام  0.33طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ كما 

حيث ان الشركة على ثقة من ان القرار سيكون لصالحها.   م2016و  م2015  للسنتينضافي وقدمت استئنافها لدى الهيئة ضد ربوطات  اإل

 . م 2017و م 2016أي ربوطات إضافية لعامي للمجموعة لم تستلم الشركات التابعة األخرى 

 

 رأس المال -13

 

  339,300,000لاير سعودي من    3,393,000,000، يتكّون رأس مال الشركة البالغ  م2019ديسمبر    31و  م 2020يونيو    30كما في  

 .سهملاير سعودي لكل   10بالكامل بقيمة  سهم مدفوع

 
 ربحية السهم)خسارة(  -14

 
 :ربحية السهم كما يلي)خسارة( يتم احتساب 

 
 فترة الستة أشهر المنتهية في ل  فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل  

 يونيو  30  

 م 2020

 يونيو 30 

 م2019
 

 يونيو  30

 م 2020

 يونيو 30 

 م2019

         الربح للسهم: )الخسارة( 

 25.047.106  ( 7,075,986)  5.482.987  ( 324,170)  الربح العائد الى مالكي الشركة )الخسارة( صافي  

 339,300,000  339.300.000  339,300,000  339,300,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

الربح األساسي للسهم )باللاير السعودي  )الخسارة( 

 0.074  ( 0.021)  0.016  ( 0.001)  للسهم( 

         للسهم من العمليات المستمرة: )الخسارة(  الربح  

من العمليات المستمرة  )الخسارة( صافي الربح 

 25,603,024  ( 5,244,519)  4,880,561  1,507,297  العائدة لمالك الشركة 

 339,300,000  339.300.000  339.300.000  339.300.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

للسهم )باللاير السعودي   ةاألساسي )الخسارة( الربح 

 0.075  ( 0.015)  0.014  0.004  للسهم(  

 
  . تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهمليس لدى الشركة أي أسهم مخفضة 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم إيضاحات حول 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 قطاعيةالمعلومات ال -15
 

قطاعات يتم التقرير عنها كما هو مبين أدناه والتي تعتبر وحدات النشاط اإلستراتيجي للمجموعة. تعرض وحدات  أربعلدى المجموعة 
النشاط االستراتيجي أنواعاً مختلفة من الخدمات تتم إدارتها بشكل مستقل حيث أنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. لكل وحدة من 

دارة العليا للمجموعة تقارير اإلدارة الداخلية على األقل على أساس ربع سنوي. يصف الملخص وحدات النشاط االستراتيجي تراجع اإل
 :التالي العمليات في كل من قطاعات المجموعة التي يتم التقرير عنها

 
العربية  بتطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع تنمية أخرى في المملكةالمتعلقة يمثل قطاع التطوير العقاري األنشطة  ▪

 السعودية.
 

يمثل القطاع االستثماري المركز المالي والنتائج المالية للشركات المستثمر بها من قبل المجموعة والتي تمت المحاسبة عنها  ▪
 بطريقة حقوق الملكية واستثمارات قصيرة أجل أخرى في المملكة العربية السعودية. 

 
والخدمات االستشارية وعة كبيرة من خدمات إدارة العقارات  بمجممتعلقة  تمثل خدمات إدارة العقار والخدمات االستشارية أنشطة   ▪

 المقدمة في المملكة العربية السعودية.
 

قدمة في المملكة يمثل قطاع التعليم والتدريب للموظفين التنفيذيين أنشطة ذات صلة ببرامج مختلفة لتعليم وتدريب التنفيذيين الم ▪
 محتفظ به للبيع وكعمليات متوقفة.الشركة للتدريب كفرع مستبعد م، تم تصنيف فرع 2020يونيو  30كما في  العربية السعودية.

 
تتعلق   تتضمن نتائج القطاعات التي يتم التقرير عنها لإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي( بنوداً 

 بشكل مباشر بقطاع معين باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.
 

يتضمن اإليضاح معلومات حول نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه. يقاس األداء بناًء على إيرادات القطاعات وصافي )الخسارة( الربح 
م  2020يونيو    30مختارة كما في  كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها اإلدارة العليا. فيما يلي تلخيص لمعلومات مالية  

م والملخصة حسب القطاع:2019م و2020يونيو  30م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 2019ديسمبر  31و



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -15
 

 

 

 العقاري التطوير

 

 االستثمار

خدمات االدارة 

واالستشارات  

 محتفظ به للبيع العقارية

التعليم العملي 

 والتدريب

 

 المجموع

       الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي األولية 

       م )غير مراجعة(2020يونيو  30كما في 

ــ       2.568.545.049 عقارات استثمارية ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  2.568.545.049 ـ

ــ       118.412.095 عقارات قيد التطوير ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  118.412.095 ـ

ــ       استثمار قصير األجل ــ       181.796.619 ـ ــ       ـ ــ       ـ  181.796.619 ـ

       

ــ       382.066.960 2,981,581,885 مجموع الموجودات  ــ       7.054.860 ـ  3,370,703,705 ـ

       

ــ       154,143,499 مجموع المطلوبات  ــ       ـ ــ       6.930.408 ـ  161,073,907 ـ

       

       م )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في 

ــ       2.524.303.335 عقارات استثمارية ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  2.524.303.335 ـ

ــ       164.625.086 عقارات قيد التطوير ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  164.625.086 ـ

ــ       استثمار قصير األجل ــ       265.989.889 ـ ــ       ـ ــ       ـ  265,989,889 ـ

       

ــ       426.569.469 2.915.463.707 مجموع الموجودات ــ       ـ  3.351.621.718 9,588,542 ـ

       

ــ       126.128.650 مجموع المطلوبات  ــ       ـ ــ       ـ  134,896,033 8,767,383 ـ

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -15

 
 

 
 التطوير العقاري

 
 االستثمار

خدمات االدارة 
واالستشارات  

 العقارية

 
 محتفظ به للبيع

التعليم العملي 
 والتدريب

 
 المجموع

       
       الموحدة الموجزة قائمة الربح أو الخسارة األولية 

م )غير 2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في فترة 
    مراجعة(

 
  

       
       اإليرادات من العمالء الخارجيين

ــ       1.481.937  عند نقطة من الزمن  -اإليرادات  ــ       ـ ــ       759.488  ـ  2.241.425  ـ
ــ       80,978,122 على مدى زمني  –اإليرادات  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  80,978,122 ـ

       
ــ       إيرادات تمويل ــ       4,231,148 ـ ــ       ـ ــ       ـ  4,231,148 ـ

ــ       (1,399,363) استهالك وإطفاء ــ       ـ ــ       (7.056) ـ  (1,406,419) ـ
ــ       (6.516.116) مصروف الزكاة ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  (6.516.116) ـ

       
ــ       4.101.939 (9,366,359) الربح  )الخسارة( صافي  ــ       (1.831.467) ـ  (7,095,887) ـ

       
       م )غير مراجعة( 2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

       
       اإليرادات من العمالء الخارجيين 

ــ       12,000,000  الزمن عند نقطة من  -اإليرادات  ــ       ـ ــ       4.263.443  ـ  16.263.443  ـ
ــ       96.015.671  على مدى زمني  –اإليرادات  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  96.015.671  ـ

       
ــ       إيرادات تمويل ــ       7.410.750 ـ ــ       ـ ــ       ـ  7.410.750  ـ

ــ       (1.077.263) استهالك وإطفاء ــ       ـ ــ       ( 27.413) ـ  (1.104.676) ـ
ــ       ( 16,257,987) مصروف الزكاة ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ( 16,257,987) ـ

       
ــ       7.410.750 18.185.103  صافي الربح )الخسارة(   ــ       ( 555.918) ـ  25.039.935  ـ

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 ارتباطات والتزامات محتملة -16

 

، بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في ذلك التاريخ م2020يونيو  30في كما 

 مليون لاير سعودي(. 138:  م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 157حوالي 

 

، منحت المحكمة م2019نوفمبر  المجموعة مدعى عليها في دعاوى قضائية فيما يتعلق ببعض الحاالت مع المتعاقدين معها. خالل  إن  

لم تتلق بعد الحكم النهائي الموقع المجموعة حقاً لالستئناف. ومع ذلك، فإن  فيه كال الطرفين يملكالمجموعة حكماً مبدئياً لصالح 

اي درجة من  ثر مالي ال يمكن التأكد منه تحت أن التحديد النهائي ألي إ والمختوم من المحكمة. بناًء على حكم المحكمة المذكور، ف

ا التأكد فيما يتعلق بأي من هذه األمور، ال تعتقد اإلدارة أن أي التزام نهائي ناتج عن هذه األمور التي تشارك فيها حاليًا سيكون فرديً 

حكمة يؤكد رأي المستشار القانوني أن الم لها تأثير سلبي مادي على المركز المالي أو السيولة أو نتائج عمليات المجموعة. أو كليًا

 قد أصدرت حكماً مبدأياً لصالح المجموعة كما في تاريخ التقرير.

 

 قياس القيم العادلة -17

 

القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أساس 

ياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام  نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ الق

 سيتم إما:

 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •

 

 متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة 

 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على 

افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان  

تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف   قدرة أطراف السوق على

 السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 

م  المناسبة في ظل هذه الظروف والتي تكون فيها بيانات متاحة لقياس القيمة العادلة، مع تعظيم استخداتستخدم المجموعة طرق التقييم  

 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 

التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو االفصاح عنها تصنف في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين  األدوات المالية جميع 

 تبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل: أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يع

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 قياس القيم العادلة )تتمة( -17

 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. •

بصورة مباشرة أو غير مباشرة المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة  •

 لقياس القيمة العادلة. 

 المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة.  •

 

مختلفة من الهيكل الهرمي للقيم وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات 

عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة من حيث المستوى األدنى      العادلة، فيتم

العادلة في نهاية   تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.

 لم تحدث تغيرات بين المستويات خالل الفترة. فترة التقرير المالي التي تحدث فيها هذه التغيرات.

 

م تقيم اإلدارة أن القيمة العادلة للنقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذم 

 ارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة نتيجة االستحقاقات قصيرة األجل لتلك األدوات.الدائنة التجارية تق

 

يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار السلبية المحتملة  

 على األداء المالي للمجموعة.  

 

ارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. وتشرف لجنة المراجعة بالمجموعة  تتم إدارة المخاطر من قبل اإلد 

على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االمتثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، كما تقوم بفحص مدى كفاية إطار إدارة 

بالمجموعة لتأدية دورها الرقابي من قبل مراجعة اللجنة تم مساعدة تالمخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. و

ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ويتم والمؤقت بخصوص منتظمة الفحص البإجراء  ةالداخليالمراجعة قوم المراجعة الداخلية. ت

 . المراجعةإلى لجنة  إبالغ النتائج 

 
 محتفظ بها للبيعموجودات  -18

 

لشركة( إلى ل)فرع  والتدريب لريادةالمعرفة للقيادة وا م، قرر مجلس إدارة المجموعة تحويل معهد مدينة2020يونيو  8يوم في 

مؤسسة خيرية غير هادفة للربح وكيان مستقل. وبعد انتهاء الفترة، تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الخاصة بهذا التحويل  

 م. 2020يوليو  19في 
 

 ات للبيع وكعملي  اكمجموعة استبعاد محتفظ به  معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والتدريبم، تم تصنيف  2020يونيو    30يوموفي  

 متوقفة. فيما يلي نتائج معهد المدينة للريادة وريادة األعمال للفترة:

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(
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 موجودات محتفظ بها للبيع )تتمة( -18
 

 فترة الستة أشهر المنتهية 
 يونيو 30في 

 م 2019 م2020  
   

 4,263,443  759,488  اإليرادات
 (4,277,567) (2,153,263) تكلفة اإليرادات 
 ──── ──── ───── ─── 

 ( 14,124) (1,393,775) إجمالي الخسارة 
   

 ( 550,313) (437,692) مصاريف بيع وتسويق
   

ــ       إيرادات أخرى   12,542  ـ
  ────────  ──────── 

 ( 551,895) (1,831,467) صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة
   

ــ       الزكاة  ( 4,023) ـ
  ────────  ──────── 

 ( 555,918) (1,831,467) صافي الخسارة للفترة 
 ═════ ═══ ═════ ═══ 

 
 يونيو: 30وجودات والمطلوبات المتعلقة بالفرع كما في مفيما يلي ال

 
 م2020 

   الموجودات
 1,476,297 النقد وما في حكمه
 5,071,178 ذمم مدينة تجارية

 499,817 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 7,568 ممتلكات ومعدات

  ──────── 
 7,054,860 
  ──────── 

  المطلوبات
 2,232,851 ذمم دائنة تجارية 

 3,346,373 مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة
 1,351,184 منافع الموظفين

  ──────── 
 6.930.408 
  ──────── 

 124.452 صافي الموجودات المتعلقة مباشرة بالعمليات المتوقفة
  ════════ 




