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 التكوين والنشاط .1
 

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

بما في ذلك مشنننناريع الةنية التحتية وشننننةكات  وفي غيرهااالقتصننننادية المدن في المختلفة  تعمل المجموعة في مجال تقوير العقارات 

وير المدن االقتصننننننادية في االتصنننننناالت محقات توليد القاقة الكاربائيةت ومحقات معالجة المياه واألعمال األخر  المرتةقة بتق

المملكة العربية السعودية  تمتلك الشركة ققع أراٍض في المدينة المنورة وتعتةر الُمقّور الرئيسي المسعول عن تحويل هذه األراضي 

 إلى مدن اقتصادية 

 

ق  /256الصنناعة رقم إن الشنركة هي شنركة مسناهمة سنعودية ت سنسنت في المملكة العربية السنعودية بموج  قرار وزارة التجارة و

الصادر في المدينة  4650071196( وسجلت الشركة بموج  سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـننننننن )1431شعةان  15بتاريخ 

 (  وقد تم إدراج أسام الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول( 2010 أغسقس 4هـ )1431شعةان  23المنورة بتاريخ 

 

ت المملكة العربية 41561المدينة المنورة  43033ت   ب  عةد العزيزإن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفةت طريج الملك 

 .السعودية

 

لد  الشننننركة فرع تحت اسننننم معاد المدينة للقيادة وريادة األعمال )مايل( والذي يقوم بتنفيذ برامم التعليم العملي والتدري ت ويقع في 

من قةل  2011سننةتمةر  19هـننننننن الموافج 1432شننوال  21الصننادر بتاريخ  4650053318ة المنورة بموج  الترخيص رقم المدين

 .المعسسة العامة للتدري  التقني والماني في المملكة العربية السعودية

 

التي تعمل التالية ركاتاا التابعة شننبايضننافة الى  وفرعاا الموجزة الموحدة المرفقة حسننابات الشننركةاألولية المالية  المعلوماتتشننمل 

 بموج  سجالت تجارية منفصلة:

 

 بلد التأسيس الشركات التابعة

 

 رأس

 المال المدفوع

 الملكية الفعليةنسبة  

 مارس 31  

2019 

 ديسمةر 31 

 2018 

        

شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة 

 السعودية )"منشآت"(

 

1,000,000 
 

100% 

 

100% 

شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة 

 السعودية )"مشاريع"(

 

633,000,000 
 

100% 

 

100% 

شركة الغراء العالمية للتقوير العقاري 

 السعودية المحدودة )"الغراء"(
 

467,765,000 
 

80% 

 

80% 

شركة مدرار لإلدارة والتقوير المحدودة 

 السعودية (19)إيضاح رقم   )"مدرار"(
 

1,333,300 
 

- 

 

60% 

 السعودية شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"(
 

50,000,000 
 

100% 

 
100% 

 

ان نشنناط شننركة اماك هو في تقوير كما   2019 مارس 31أعمالاا كما في الغراء وشننركة لم تةدأ شننركة منشننآت وشننركة مشنناريع 

 االستثمار في المشاريع العقارية و

 

  يتقل  تكوين الصندوق الوقفإلى صندوق  )مايل(شكل مجلس إدارة المجموعة لجنة لتحويل أصول والتزامات  ت2018خالل عام 

 المعلوماتوبالتالي لم يتم تصنننيف الفرع كمحتفب به للةيع في هذه  التقريرتموافقة من الحكومة التي ما زالت معلقة اعتةاًرا من تاريخ 

 .الموحدةالموجزة األولية المالية 

 

 

 

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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  االعدادأساس  .2

 

 بيان االلتزام  2-1
 

من  معتمدال( "التقرير المالي األولي" 34الموجزة الموحدة وفقا لمعيار المحاسنننةة الدولي رقم )األولية المالية  المعلوماتتم إعداد هذه 

ووفقاً لمعايير وتفسننيرات أخر  صننادرة عن الايئة السننعودية  الايئة السننعودية للمحاسننةين القانونيين في المملكة العربية السننعوديةقةل 

   للمحاسةين القانونيين

 

المالية السننننننوية  المعلوماتالموجزة الموحدة كافة المعلومات وايفصننننناحات المقلوبة في األولية المالية  المعلوماتال تتضنننننمن هذه 

ية التي يتم اعدادها الموحدة  لدول ًقا للمعايير ا ية  ماليللتقرير الوف كة العرب بالممل مد  اا  السننننننعوديةتالمعت مع  بالتزامنويج  قراءت

 األوليةفإن نتائم فترة الثالثة أشنننار  ذلكتبايضنننافة إلى   2018ديسنننمةر  31الموحدة للمجموعة كما في  السننننوية المالية المعلومات

  2019ديسمةر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائم المتوقعة للسنة المالية المنتاية في  2019مارس  31المنتاية في 

 

المالية الموجزة  المعلوماتفي إعداد هذه  2019يناير  1المعايير الدولية للتقرير المالي السننننننارية اعتةاراً من جميع تم تةني وتقةيج 

أناا تلزم الشركات المدرجة بتقةيج نموذج التكلفة لقياس الممتلكات  2016أكتوبر  16ئة السوق المالية في الموحدة األولية  أعلنت هي

ية والموجودات غير الملموسننننننة عند تقةيج المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة الثالثة ع والمعدات والعقارات االسننننننتثماروالمصننننننن

األولية المالية  المعلوماتبالمتقلةات الواردة في  المجموعةدولية للتقرير المالي  التزمت سنننننننوات ابتداء من تاريخ تقةيج المعايير ال

 الموجزة الموحدة المرفقة 

 

 القياس اسأس

 

مزايا  تم تعديلو تالمحاسننةي ومفاوم االسننتمرارية الموجزة الموحدة وفقاً لمةدأ التكلفة التاريخية األولية المالية المعلوماتهذه  تم اعداد

 القيمة الحالية االكتوارية  احتسابنااية الخدمة للموظفت والتي تستخدم 

 

 العملة الوظيفة وعملة العرض 
 

 المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة  المعلوماتيتم عرض هذه 

 

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة   2-2
 

المالية االولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تعثر على  المعلوماتيتقل  إعداد 

ت وكذلك المةالغ لمقلوبات المحتملة في تاريخ التقريروايفصننننننناح عن الموجودات وا غ المعروضنننننننة للموجودات والمقلوباتالمةال

  يتم تقييم التقديرات واالفتراضنننات بشنننكل مسنننتمر بناًء على الخةرة السنننابقة التقريرت والمصننناريف خالل فترة المعروضنننة لإليرادا

تتم مراجعة التقديرات   في ظل هذه الظروفوعوامل أخر ت تتضننننننمن توقعات باألحداث المسننننننتقةلية التي يعتقد أن تكون مناسننننننةة 

واالفتراضننات األسنناسننية بشننكل مسننتمر  يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسننةية في الفترة التي يتم فياا مراجعة التقديرت أو في 

قديرا ية  تقوم المجموعة بعمل ت ية والمسننننننتقةل ية اذا كانت المراجعة تعثر على الفترات الحال ت فترة المراجعة والفترات المسننننننتقةل

 ت وفقاً لتعريفاات مع النتائم الفعلية المتعلقة باا  التقديرات المحاسةيةنادًرا ما تتساو  نتائم وافتراضات تتعلج بالمستقةل  

 

كانت األحكام الاامة التي اتخذتاا ايدارة في تقةيج السياسات المحاسةية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن في التقدير نفساا 

 في القوائم المالية السنوية الموحدة األخيرةت باستثناء التغيرات المةينة ادناه: الموضحة

 

 تحديد مدة عقد اييجار

أو  التمديدتت خذ ايدارة في االعتةار جميع الحقائج والظروف التي تخلج حافًزا اقتصنناديًا لممارسننة خيار  اييجارتعند تحديد مدة عقد 

ضننننننمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اينااء( في مدة الت جير فقك إذا كان عقد عدم ممارسننننننة خيار اينااء  يتم ت

 اييجار معكدًا إلى حد ما )أو لم يتم إناائه( 
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  االعداد )تتمة(أساس  .2
 

 المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعة 2-3

 

والتي أصننةحت سننارية المفعول للفترات السنننوية التي تةدأ في أو بعد  التالية الجديدة والمعدلةتم اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي 

 .األولية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتفي هذه  2019يناير  1

 

بة  16المعينار الندولي يعنداد التقنارير المنالينة  األولىتللمرة  المجموعنةتتقةج  ت2019ينناير  1اعتةناًرا من  عقود اييجنار المقلو

للتقةيج ب ثر رجعي مع التعديل الذي تم إجراؤه في الرصننيد االفتتاحي لحقوق الملكية  وفقًا لما يقتضننيه المعيار المحاسننةي الدولي رقم 

 الموجزة الموحدة  األوليةالمالية  علوماتالممن  2.5يضاح ايةيعة وت ثير هذه التغييرات في عن ط االفصاحيتم  ت34

 

ا التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي الصنادرة عن مجلس معايير المحاسنةة  في الفترة الحاليةت طةقت المجموعة أيضنً

تقةيج هذه التعديالت على  ان  2019يناير  1الدولية والتي تكون سننننننارية المفعول بشننننننكل إلزامي لفترة محاسننننننةية تةدأ في أو بعد 

لى المعايير الدولية للتقرير المالي لم يكن لاا أي ت ثير جوهري على المةالغ المسجلة للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تعثر ع

 المحاسةة عن المعامالت أو الترتيةات المستقةلية للمجموعة 

 

 ميزات الدفع المسةج مع التعويض السلةي 9المالية  تعديالت على المعايير الدولية يعداد التقارير• 

سةة الدولي •  شركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلج بالمصالح طويلة األجل في  28تعديالت على معيار المحا االستثمار في ال

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

من  3لدورة التعديالت على مجموعات األعمال  2017-2015ارير المالية إدخال تحسينات سنوية على المعايير الدولية يعداد التق• 

 ت12ومعيار المحاسنننننةة الدولي  المشنننننتركةتالترتيةات  ت11والمعايير الدولية للتقارير المالية  الماليةتالمعايير الدولية يعداد التقارير 

   تكاليف االقتراض 23 المحاسةي الدولي المعيارو الدخلتضريةة 

 يةوتسأو   تقليأو  ليدتع" ينوظفللم يازالما ةطخ تيالدتع" 19 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا علی تيالدتع• 

 بش ن معامالت ضريةة الدخل التيقن عدم 23التفسير  •

 

للسنة المالية التعديالت التي كانت سارية بالنسةة ان و أخر  هامةدولية يعداد التقارير المالية ال توجد معايير  أعالهتما ورد  بخالف

  2019يناير  1تةدأ في أو بعد 

 

 التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية 2-4

 

 ول لمفعاية رتصبح سام ل حيث انااا دارهصم إلتي تالتالية الة دلمعدة وايدلجالمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييد اعة بعولمجمق ابطتم ل

 

 التعديالت المتعلقة بتعريف المواد

 عمالتعريف اال التي توضحتعديالت ال

 : عقود الت مين17المعيار الدولي للتقارير المالية 

 - 28لدولي رقم المالية الموحدة ومعيار المحاسةة ا القوائم - 10تعديالت على المعيار الدولي يعداد التقارير المالية رقم 

بمعاملة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في الشركة  ( المتعلقة2011مشتركة )االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع 

 الزميلة أو المشروع المشترك 

 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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  االعداد )تتمة(أساس  .2
 

 التغير في السياسات المحاسبية 2-5

 

 2019يناير  1من  المطبق 16الموجزة الموحدة للمعيار الدولي للتقارير المالية  األوليةالمالية  معلوماتعلى ال األثر

 

حيث يحل المعيار محل ايرشادات الحالية بش ن عقود  "ت"عقود اييجار 16المجموعة المعيار الدولي يعداد التقارير المالية رقم  تةنت

"تحديد ما إذا كان ترتي   4رقم  لجنة تفسير التقارير المالية الدولية "ت"عقود اييجار 17بما في ذلك المعيار المحاسةي الدولي رقم  اييجارت

 جوهر"تقييم  27 لجنة التفسيرات القياسيةوحوافز"  -"عقود إيجار تشغيلية  15 ولجنة التفسيرات القياسية "تيحتوي على عقد إيجارما 

 المعامالت في الشكل القانوني لعقد اييجار" 

 

أن يتم االعتراف باا عموًما في  على أن جميع عقود اييجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتةقة باا يج  16ينص المعيار الدولي 

فإن التصنيف المقلوب بموج   وبالتاليتالقيمة   منخفض األصلشاًرا أو أقل أو عقد إيجار  12إال إذا كانت المدة  للمجموعةتالمركز المالي 

يقر المست جر  إيجارتجرين  لكل عقد يتم حذفه بالنسةة للمست  التمويلي"اييجارات" في عقود الت جير التشغيلي أو  17معيار المحاسةة الدولي 

وهو ما يعادل عموًما القيمة الحالية  المعجرتيتم رسملة الحج في استخدام األصل  المقابلتبالتزامات اييجار المتكةدة في المستقةل  في 

 مر اينتاجي لمدفوعات اييجار المستقةلية بايضافة إلى التكاليف المنسوبة مةاشرة والتي يتم إطفاؤها على مد  الع

 

عند اعتماد المعيار الجديد  أثناء  16اختارت المجموعة تقةيج التعديل ب ثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي يعداد التقارير المالية 

تم قياس الحج في استخدام األصول المعجرة عموًما بمةلغ  التشغيليتألول مرة على عقود الت جير  16تقةيج المعيار الدولي للتقارير المالية 

 16الفائدة في وقت تقديم القل  ألول مرة  يتقل  ايفصاح عن المعيار الدولي يعداد التقارير المالية رقم  معدلباستخدام  اييجارتالتزام 

على النحو التالي اللتزامات  2018ديسمةر  31ومية كما في من المجموعة تقديم التسوية  يتم تسوية التزامات اييجار خارج الميزانية العم

  2019يناير  1اييجار المعترف باا في 

 
  

2018ديسمبر  31في  كما التزامات اإليجار التشغيلي تم اإلفصاح عنها 5,384,505  

  

للمست جر في تاريخ تقديم القل  األولي المتزايديتم خصمه باستخدام معدل االقتراض  (690,056)  

2019يناير  1المعترف به في التزام االيجار  4,694,449  

  

المتداولةالتزامات اييجار  424,419  

المتداولةالتزامات اييجار غير  4,270,030  

4,694,449  

 

أو مدفوعات إيجار مستحقة تتعلج  المةلغ المسددتم تعديلاا حس  و اييجارتلغ مساٍو اللتزامات األخر  بمةالموجودات استخدام حج تم قياس 

التي كانت ستحتاج إلى تعديل  شاقة ايجار   ولم يكن هناك أي عقود2018ديسمةر  31بعقد إيجار معترف به في الميزانية العمومية كما في 

 في تاريخ التقةيج األولي  استخدام األصولعلى حج 

 

 التالية: ألصولالمعترف باا ب نواع ا تالموجودا استخدامحج  يتعلج

 
9201 يناير 1 2019مارس  31    

 مةاني 5,618,675 5,919,676

الموجوداتحق استخدام مجموع  5,618,675 5,919,676  

 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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  االعداد )تتمة(أساس  .2
 

 )تتمة( التغير في السياسات المحاسبية 2-5

 

 :2019يناير  1في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة  على العناصر التالية في قد أثر التغير في السياسة المحاسةية ان

 

 سعودي لاير 5,919,676زيادة بمةلغ  -الموجودات استخدام حج • 

 سعودي لاير 4,694,449زيادة بمةلغ  -الت جير  التزامات• 

 سعودي لاير 1,233,949انخفاض بمةلغ  - مدفوع مقدماإيجار • 

  

 لاير سعودي  8,722انخفاًضا قدره  2019يناير  1كان الت ثير الصافي على األرباح المحتجزة في 

 

 التأثير على إفصاحات القطاع والتأثير على ربحية السهم

 

للتغيير  نتيجةً  2019مارس  31في  المقلوبات ققاعو الموجودات ققاعو واالطفاءات اتاالكستارتفعت األرباح قةل الفوائد والضرائ  واي

في حين أن التزامات عقود الت جير التمويلي كانت مستةعدة  الققاعتفي السياسة المحاسةية  يتم اآلن إدراج التزامات اييجار في مقلوبات 

 التالية بالتغيير في السياسة: الققاعاتمن التزامات الققاع  ت ثرت 

 

واالطفاءات واالستاالكاتاألرباح قةل الفوائد والضرائ   ققاع الموجودات   

 مباني (26,436) 5,618,675

 

 :المحاسةة عنااأنشقة الت جير للمجموعة وكيفية 

 

سنوات ولكن قد يكون لاا خيارات تمديد  ال تفرض اتفاقيات  5لفترات محددة مدتاا  ود االخر المجموعة والعق مكات ت جير عادة ما يتم عقد 

 ولكن ال يجوز استخدام األصول المعجرة كضمان ألغراض االقتراض  تتعاداتاييجار أي 

 

تشغيلية  تم دفع المةالغ  ايجاروالمعدات كعقود  والمصانعتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات  تمن السنة المالية 2018ديسمةر  31حتى عام 

 مدةلربح أو الخسارة على أساس القسك الثابت على مدار من المعجر( إلى ا مستلمةتشغيلي )صافية من أي حوافز ال االيجاربموج  عقود 

 عقد اييجار 

 

والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر فيه األصل المعجر لالستخدام  أصول استخداميتم االعتراف بعقود اييجار كحج  ت2019يناير  1من 

 مدةل  يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار من قةل المجموعة  يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التموي

  يتم استاالك أصل حج االستخدام على المد  األقصر من مدةاييجار ينتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتةقي من االلتزام لكل 

 العمر اينتاجي لألصل ومدة اييجار على أساس القسك الثابت 

 

وجودات والمقلوبات الناشئة عن عقد اييجار مةدئيًا على أساس القيمة الحالية  تشمل التزامات اييجار صافي القيمة الحالية يتم قياس الم

 اييجار التالية: لدفعات

  مستحقة القةضناا حوافز اييجار ( ت مقروًحا مفي جوهرهاثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة  دفعات• 

 .يستند إلى فارس أو سعرعقد إيجار متغير • 

  المةالغ التي يتوقع أن يدفعاا المست جر بموج  ضمانات القيمة المتةقية• 

 لخيار الشراء إذا كان المست جر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ت و الممارسسعر ال• 

 رس هذا الخيار دفع غرامات ينااء عقد اييجار ت إذا كانت مدة اييجار تعكس المست جر الذي يما• 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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  االعداد )تتمة(أساس  .2
 

 )تتمة( التغير في السياسات المحاسبية 2-5
 

فسيتم استخدام معدل االقتراض  المعدلتالفائدة الضمني في عقد اييجار  إذا لم يمكن تحديد هذا  معدليتم خصم مدفوعات اييجار باستخدام 

للمست جرت وهو السعر الذي يتعين على المست جر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة  المتزايد

 اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة 
 

 بالتكلفة التي تشمل ما يلي:األصول استخدام حج  يتم قياس

 مقدار القياس األولي اللتزامات اييجار• 

 إيجار يتم إجراؤها في أو قةل تاريخ الةدء مقروًحا مناا أي حوافز إيجار مستلمة دفعاتأي • 

 و تأوليةأي تكاليف مةاشرة • 

 تكاليف الترميم • 

 

يتم إثةات المدفوعات المرتةقة باييجارات قصيرة األجل وعقود ت جير األصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسك الثابت كمصروف 

 شاًرا أو أقل  12الخسارة  عقود اييجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتاا في الربح أو 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 
المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك المتةعة في  المعلوماتتتوافج السننياسننات المحاسننةية المقةقة من قةل المجموعة في إعداد هذه 

ـ المذكورة فيما عدا التغيرات في السياساتت 2018ديسمةر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتاية في  القوائمإعداد   يف

 2-5 االيضاح 

 
 عقارات استثمارية .4

 
 2019مارس  31  

 (مدققة)غير 
 2018ديسمةر  31 

 )مدققة(
     
 2,424,196,064  2,436,746,098   يناير 1

 12,550,034  6,679,001  بتكاليف بنى تحتية رئيسي بشكلإضافاتت تتعلج 

 -  (3,941,410)  التقويرقيد  عقاراتنقل إلى 
     
 2,436,746,098  2,439,483,689  2018ديسمةر  31 /2019 مارس 31

 

مليار لاير سننعودي من قةل مقيّم مسننتقل معهل  5.6بقيمة  2018مارس  31تم تقيم القيمة العادلة للعقارات االسننتثمارية للمجموعة في 

إدارة المجموعة  وتر   باسنننتخدام كل من مدخل مقارنة السنننوق ومدخل القيمة المتةقية (جى ل لمانياً وهو النم السنننال إنكوربوريتد )

 ً    2019 مارس 31مليار لاير سعودي تقارب القيمة العادلة كما في  5.6 أن القيمة العادلة الةالغة أيضا

 

 عقارات قيد التطوير .5
 

 2019 مارس 31  
 (مدققة)غير 

 2018ديسمةر  31 
 (مدققة)

     
 156,639,230  176,061,370   يناير 1

 60,179,516  31,216,845  إضافات

 -  3,941,410  عقارات استثماريةمن  محول

 40,757,376) ( 49,650,488) ( إلى تكلفة اييرادات محول
     
 176,061,370  161,569,137  2018ديسمةر  31/  2019 مارس 31

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( عقارات قيد التطوير .5
 

  وتتعلج هذه المشاريع بةناء 2017في عام  بام الةدء تمت وافج مجلس ايدارة على مشروعين عقاريين جديدين 2016خالل ديسمةر 

ايضننافات خالل تتعلج  السننكنية  فللاامشننروع بالمجموعة  بدأتت 2017وبيع الفلل السننكنية وققع األراضنني المقورة  وخالل عام 

القيمة العادلة للعقارات ان  المشنننروع  على ألعمال االنشننناء لمقاولالى ارئيسننني بدفعات مقدمة ودفعات بشنننكل  2018و  2019 عام

مليون لاير سنننننعودي  تر  إدارة المجموعة  356حوالي  2018ديسنننننمةر  31في  )جى ل ل(التقويرية للمجموعة وفقًا لتقرير تقييم 

  2019مارس  31مليون لاير سعودي تقارب القيمة العادلة كما في  356أيًضا أن القيمة العادلة الةالغة 

 

 :تيعلى النحو اآلو التالية يتم تقسيم األرصدة أعاله إلى الفئات

 
2018ديسمبر  31  

 )مدققة(
2019مارس  31  

 )غير مدققة(
 

   

 ارض محتفظ بها للبيع 46,585,932 46,585,932
 العقارات قيد التطوير 114,983,205 129,475,438

   

176,061,370 161,569,137  

   
 

 بطريقة حقوق الملكية اتمت المحاسبة عنه اتإستثمار .6
 

 حصة الملكية 

 
  مارس 31

2019 

 ديسمةر  31

2018 
  مارس 31

2019 

 ديسمةر  31

2018 

 )مدققة( (مدققة)غير  )مدققة( (مدققة)غير  

     

 استثمار في شركات تمت المحاسبة عنها

 بطريقة حقوق الملكية 

 
   

     

 7,614,302 7,614,302 %50 %50 شركة مكارم للضيافة المحدودة )"مكارم للضيافة"(

 

 

 فيما يلي حركة االستثمار في مكارم للضيافة:

 
 2019 مارس 31  

 (مدققة)غير 
 2018ديسمةر  31 

 )مدققة(
     
 7,638,592  7,614,302   يناير 1

 )24,290)  -  شركة مكارم للضيافةالحصة في صافي خسارة 
     
 7,614,302  7,614,302  2018ديسمةر  31/  2019 مارس 31

 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( بطريقة حقوق الملكية اتمت المحاسبة عنه اتإستثمار .6

 
المسنننننتثمر باا التي تمت المحاسنننننةة عناا بقريقة حقوق الملكية كما في وللفترة/ للسننننننة  للشنننننركةفيما يلي ملخص للمعلومات المالية 

 المنتاية في ذلك التاريخ:

 

 
بلد التأسيس / المركز 

 اإليرادات المطلوبات موجوداتال الرئيسي للنشاط

 صافي 

 الخسارة

      (مدققة)غير  2019 مارس 31

 - - (913,773) 54,944,602 السعودية مكارم للضيافة

      

      (مدققة) 2018ديسمبر  31

 (48,580) - (913,773) 54,944,602 السعودية مكارم للضيافة

      

 
للضيافة  ان  من األسام المتةقية في مكارم %50ت وافج مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح على ما نسةته 2019مارس  20في 

 الشركة بصدد إبرام صفقة مع مساهم آخر في مكارم للضيافة 

 

 اكــأم
 

مليون لاير  17ت وافج مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح على الحصة المتةقية من رأس مال أماك مقابل 2017خالل عام 

لشننركة سننيقرة على أماك ابتداًء ل وأصننةحت أناى كل من القرفين جميع ايجراءات النظامية المقلوبةت 2017 في ديسننمةرسننعودي  

وتسنننجيل ربح في قائمة الدخل  2017ديسنننمةر  31  نتيجة لذلكت قامت المجموعة بتوحيد نتائم أماك كما في 2017ديسنننمةر  31من 

 اسننتثمارهامليون لاير سننعودي متعلج بزيادة القيمة الدفترية في  12.26يمة بق 2017ديسننمةر  31للسنننة المنتاية فيالشننامل الموحدة 

من حصننة الملكية في  المتةقية %50إعادة قياس نسننةة تم حصننة ملكية أماك و إضننافية في %50في أماك عن االسننتحواذ على نسننةة 

   أمــاك

  

 تجارية  المدينة الذمم ال .7

 
 2019 مارس 31  

 (مدققة)غير 
 2018ديسمةر  31 

 )مدققة(
     

 6,765,394  14,882,205  فلل سكنية /عمالء تجاريون من بيع ققع أراضي

 4,845,127  6,132,007  مقابل خدمات تجاريونعمالء 
     
  21,014,212  11,610,521 

 

:الخسائر المتوقعةمخصص  في حركةالفيما يلي           

 
 2019 مارس 31  

 (مدققة)غير 
 2018 ديسمةر 31 

 )مدققة(
     
 1,560,750  -   يناير 1

 642,050  -  إضافات 

 )2,202,800)  -  أعيد تصنيفاا كمحتفب باا للةيع
     
 -  -  2018ديسمةر  31/ 2019 مارس 31

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة .8
 

9201 مارس 13    
(مدققة)غير   

8201ديسمةر  31   
(قةمدق)  

     
 44,972,831  90,681,908  تكاليف متكةدة لعقود مكتملة

 23,386,181  44,452,366  األرباح المقدرة
     
  135,134,274  68,359,012 

 26,594,585) ( 39,561,095) ( حتى تاريخه الفواتيرينزل: 
     
  95,573,179  41,764,427 

 
 :تحت العناوين التاليةتم قيد المةالغ المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة 

 

9201 مارس 13    
(مدققة)غير   

8201ديسمةر  31   
(مدققة)  

     
 43,536,142  95,748,951  تكاليف متكةدة وأرباح مقدرة تجاوزت فواتير عقود غير مكتملة

 1,771,715) ( 175,772) ( التكاليف المتكةدة واألرباح المقدرة لعقود غير مكتملةفواتير تجاوزت 
     
  95,573,179  41,764,427 

 
في الفواتير تتجاوز التكاليف المتكةدة واألرباح المقدرة على أرصنننننندة العقود غير المكتملة خالل  جوهرية)*( لم تكن هناك تغييرات  

 الفترة المشمولة بالتقرير 

 

 استثمار قصير األجل .9
 

9201 مارس 13    
(مدققة)غير   

8201ديسمةر  31   
 )مدققة(

     
 387,674,417  477,860,208  ودائع مرابحة

 

االسننتثمارات في ودائع مرابحة ذات تواريخ اسننتحقاق  2018ديسننمةر  31و 2019 مارس 31يمثل االسننتثمار قصننير األجل كما في 

مرابحة ذات تواريخ االستحقاق ثالثة أشار أو أقل ضمن النقد وما يعادله  يتم إيداع الودائع  يتم عرضو  أشارلستة من ثالثة أصلية 

سنننة   وخالل السننائدةودائع مرابحة لد  بنوك تجارية محلية وتقوم بالريال السننعودي  تدر ودائع مرابحة دخالً مالياً بمعدالت السننوق 

مليون لاير سعودي  إن هذا التسايل معزز  130جل من بنك تجاري محلي يةلغ ت حصلت الشركة على تسايل قرض طويل األ2017

ت لم تستخدم المجموعة التسايل المذكور 2018ديسمةر  31و 2019 مارس 31بضمانات مقابل ودائع مرابحة بنفس القيمة  وكما في 

 وبالتالي لم يكن هناك قيود على ودائع مرابحة 

 

 النقد وما في حكمه  .10

 
9201 مارس 13    

(مدققة)غير   
8201ديسمةر  31   

 )مدققة(
     

 -  111,000  نقد في الصندوق

 26,371,400  56,388,373  نقد لد  الةنك
 140,769,202  10,018,056  (9ودائع مرابحة )ايضاح 

     
  66,517,429  167,140,602 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )باللاير السعودي(
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 )تتمة(النقد وما في حكمه  .10
 

لد  الةنوك مع بنوك تجارية محليةت وتكون مقومة بالريال السنننننعودي  تُدر ودائع المرابحة دخالً مالياً يتم إيداع ودائع المرابحة والنقد 

 بمعدالت السوق السائدة 

 

٪ من المةلغ المحصننل من العمالء مقابل بيع عقارات التقوير المودعة في حسننابات  5يتعين على الشننركة الحفاظ على الودائع بنسننةة 

مليون لاير سعودي(  هذه الودائع ليست تحت  8.2: 2018مليون لاير سعودي ) 10.3  :2019مارس  31في الضمان  بلغ الرصيد 

 امتياز 

 

 معامالت وأرصدة جهات ذات عالقة .11

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة

 

األولية المالية  المعلوماتتتلخص أهم المعامالت مع الجاات ذات العالقة التي تمت في سياق العمل القةيعي للشركة والمدرجة ضمن 

 الموجزة الموحدة كما يلي:

 

 معامالت أخرى مع شركات تابعة

 

مليون لاير  0.72خدمات المشنناريع واالسننتشننارات للشننركة بمةلغ  مدرارقدمت شننركة  ت2018مارس  31ل الفترة المنتاية في خال

 المرفقة  الموجزة الموحدةاألولية المالية  المعلوماتسعودي تم حذفاا في 

 

بمةلغ  أماكخر  نيابة عن ا ومصنننننناريفإدارة المشننننننروع  في كانت الشننننننركة قد دفعت ت2019مارس  31خالل الفترة المنتاية في 

الموجزة  األوليةالمالية  المعلوماتمليون لاير سنننننعودي( والتي تم حذفاا في  1.03: 2018مارس  31مليون لاير سنننننعودي ) 0.08

 الموحدة المرفقة 

 

 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت  .12

 
 وصف عام للخقة 12-1

 
نظام العمل في المملكة العربية  كما هو مقلوب من قةلغير ممولة لموظفياا و معتمدة تقةج الشننننننركة خقك مكافآت نااية خدمة

 السعودية 

 
9201 مارس 13    

 )غير مدققة(
8201ديسمةر  31   

 )مدققة(
     

 7,144,101  7,422,510  خقة مكافآت نااية الخدمة للموظفين

 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مارس  31

2019 

 ( مدققة )غير 

 مارس  31 

2018 

 )غير  مدققة (

 1,382,574  1,382,574 والمصاريف ذات العالقة المديرينمكافآت 

 1,876,664  921,644 مكافآت موظفي ايدارة العليا

 38,302  32,807 العليا مكاف ة نااية الخدمة لموظفي ايدارة



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين .12
 
 االفتراضات االكتوارية 12-2
 

9201 مارس 13    
 )غير مدققة(

8201ديسمةر  31   
 )مدققة(

     
 %4.40 - %4.10  %4.40 - %4.10  نسةة الخصم

 %5.50 - 5.40  %5.50 - 5.40  زيادات الروات  المستقةلية / المعدل المتوقع لزيادات الروات 

 %0.40  %0.40  معدل الوفيات

 %12.70  %12.70  حركة الموظفين / معدل االنسحاب

سنة   سن التقاعد سنة    60 60  
 

 الزكاة .13
 

ملزمة بتقديم ربك زكوي مجمع على أسنننننناس موحد  إن ⁒ 100ت فإن الشننننننركة وشننننننركاتاا التابعة المملوكة بنسننننننةة 2017منذ عام 

ت قامت الشنننركات التابعة 2017ملزمة بتقديم ربك زكوي بشنننكل منفصنننل  قةل عام ⁒ 100الشنننركات التابعة المملوكة بنسنننةة أقل من 

غير موحد  تت لف المكونات الرئيسننننننية للوعاء الزكوي لكل شننننننركة وفج نظام الزكاة بتقديم إقرارات زكوية منفصننننننلة على أسنننننناس 

وضنننريةة الدخل من حقوق المسننناهمين والمخصنننصنننات في بداية السننننة والدخل المعدل ناقصننناً االقتقاعات لصنننافي القيمة الدفترية 

   للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات قيد التقوير واالستثمارات

 

 مخصص الزكاة هي كما يلي:في حركة الإن 
9201 مارس 13    

 )غير مدققة(
8201ديسمةر  31   

 )مدققة(
     
 15,165,159  12,569,593  يناير  1

 11,742,458  3,535,035  مخصص للفترة الحالية

 )14,059,138)  -  لفترة/السنةخالل االمدفوعات 
 )278,886)  -  أعيد تصنيفاا كمحتفب باا للةيع

     
 12,569,593  16,104,628  2018ديسمةر  31/  2019 مارس 31
 

 الربوطاتوضع 
 

أبريل  30حتى سننارية وحصننلت على شنناادات زكاة  2016بتقديم إقراراتاا الزكوية للسنننوات حتى وشننركاتاا التابعة قامت الشننركة 

فقد  2017بالنسننننةة لعام اسننننتكمال بعض المتقلةات ايجرائية   لعدمالتي لم تقدم إقرارها الزكوي شننننركة الغراء مت باسننننتثناء  2018

 30اة سارية حتى وحصلت على شاادة زك %100قامت الشركة بتقديم اقرار زكوي موحد للشركة وشركاتاا التابعة المملوكه بنسةة 

   2019أبريل 
 

التزام تقال  بموجةاا ب 2014إلى  2011ئة العامة للزكة والدخل للسنننننوات من ت اسننننتلمت الشننننركة ربقا من الاي2017 عامخالل 

مليون لاير سعودي تتعلج بشكل أساسي بتعديالت تخص مصاريف ما قةل التشغيل وأرباح غير محققة من  2.68بقيمة  ةزكاة إضافي

زالت قيد  ما2017الى  2015ركة لالعوام من للشننن ةالزكوي اتان االقراربيع عقارات قيد التقوير وخسنننائر متراكمة واسنننتثمارات  

 المراجعه من قةل الايئة  

  

ضافية بمبلغ ة إکازب طالةت بموجةهلشننننركة أماك  2016و 2015 يملعادرت الايئة ربقاً صت أ2017م عال خالكت ولذعلی  عالوة

العزيز لوالديه لإلسكان  هللا بن عةد معسسة الملك عةدبحسميات من ساسي ل أة بشکطتبرم 2015عن عام  وديسعلاير ون ملي 1.56

مليون لاير  0.33مليون لاير سعودي من قةل الايئة كما طالةت بزكاة إضافية بمةلغ  0.99كان قد تم تخفيض هذا المةلغ الى   التنموي

  لم الايئةاعتراضنناا لد  إضننافي خالل العام الماضنني وقدمت مخصننص بتسننجيل شننركة أماك الشننركة و قامت  2016سننعودي لعام 

  2017و 2016لعامي إضافية ربوطات الشركات التابعة األخر  للشركة أي تستلم 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 رأس المال .14
 

لاير سننننننعودي من  3,393,000,000ت يتكّون رأس مننال الشننننننركننة الةننالغ 2018ديسننننننمةر  31و 2019 مننارس 31كمننا في 

  ساملاير سعودي لكل  10بالكامل بقيمة  سام مدفوع 339,300,000
 

 السهم (خسارةربح/) .15
 

 عن طريج قسمة صافي على التوالي 2018و 2019 مارس 31في  ةشار المنتاياأل الثالثة ةلكل سام لفتر (خسارةربح/)تم احتساب 

 العائدة إلى مالك الشركة على المتوسك المرجح لعدد األسام القائمة خالل تلك الفترات  (الخسارة) الربح/

 

 :من العمليات المستمرة
2018 مارس 13 9201 مارس 13    

 )الخسارة( العائدة الى مالكي الشركة /صافي الربح  
 المتوسط المرجح لعدد األسهم 19,564,119 (12,511,098)

  )الخسائر( للسهم )باللاير السعودي للسهم(   /األرباح األساسية 339,300,000 339,300,000
(0.037) 0.058  

 
 :وغير المستمرة من العمليات المستمرة

2018 مارس 13 9201 مارس 13    

 )الخسارة( العائدة الى مالكي الشركة /صافي الربح  
 المتوسط المرجح لعدد األسهم 19,564,119 (13,482,634)

  )الخسائر( للسهم )باللاير السعودي للسهم(   /األرباح األساسية 339,300,000 339,300,000
(0.040) 0.058  

 
  الشركة أي أسام محتملة مخففة ال تملك

 

 قطاعيةالمعلومات ال .16
 

كما هو مةين أدناهت والتي تعتةر وحدات األعمال االسننتراتيجية للشننركة  تقدّم وحدات األعمال  تشننغيلية لد  المجموعة أربعة ققاعات

سةة لكل من  ستراتيجيات تسويج مختلفة  بالن ستخدام ا االستراتيجية خقوط خدمات مختلفةت وتتم إدارتاا بشكل منفصل ألناا تتقل  ا

يا بفحص تقارير ايدارة الداخلية بشنننننكل ربع سننننننوي على األقل  يصنننننف وحدات األعمال االسنننننتراتيجيةت تقوم إدارة المجموعة العل

 الملخص التالي عمليات كل من ققاعات المجموعة التشغيلية:
 

يمثل ققاع التقوير العقاري األنشنننننقة المتعلقة بالتنمية العقارية والمدن االقتصنننننادية ومشننننناريع التنمية االخر  في المملكة العربية 

 السعودية  
 

اع االستثمار المركز المالي والنتائم المالية الستثمارات تمت المحاسةة عناا بقريقة حقوق الملكية للمجموعة واالستثمارات يمثل قق

 األخر  قصيرة األجل في المملكة العربية السعودية  
 

يدارة العقارية في المملكة تمثل خدمات االسننتشننارة وايدارة العقارية األنشننقة المتعلقة بمجموعة واسننعة من خدمات االسننتشننارة وا

 ( 19كما في تاريخ التقريرت تم تصنيف الققاع كمحتفب فيه للةيع في هذه القوائم المالية الموحدة )إيضاح العربية السعودية  
 

 كة العربية السعودية  يمثل ققاع التدري  والتعليم التنفيذي األنشقة المتعلقة بالعديد من الةرامم التنفيذية والتعليمية والتدريةية في الممل
 

التنفيذي والمدير المالي(  وتشننننننتمل النتائم على  المالي يتم عرض النتائم الققاعية على ايدارة العليا )رئيس مجلس ايدارة والمدير

 بنود متعلقة مةاشرة ب حد الةنود بايضافة إلى بنود يمكن توزيعاا على أساس معقول 

 

إن المعلومات المتعلقة بنتائم كل ققاع تشننننننغيلي مةينة أدناه  يتم قياس األداء بناًء على إيرادات الققاع وصننننننافي الربح كما هو مةين 

 31 كما فيمن قةل ايدارة العليا  يعرض الجدول أدناه معلومات ققاعية مختارة  يتم مراجعتااضننننننمن تقارير ايدارة الداخلية التي 

 2018و 2019 مارس 31في  ةشار المنتاياأل الثالثة ةولفتر 2018يسمةر د 31و 2019 مارس



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .16

 

 الحذف المجموع

التعليم العملي 

 والتدريب

موجودات محتفظ 

 بها للبيع

االدارة  خدمات

 االستثمار واالستشارات

 التطوير

 العقاري
 

 )غير مدققة( 2019 مارس 31كما في        

 عقارات استثمارية 2,439,483,689 - - - - - 2,439,483,689

 عقارات قيد التقوير 161,569,137 - - - - - 161,569,137

 إستثمار تمت المحاسةة عنه بقريقة حقوق الملكية - 7,614,302 - - - - 7,614,302

 قصير األجل استثمار - 477,860,208 - - - - 477,860,208
        

 مجموع الموجودات 2,833,774,417 495,492,566 - - 7,655,583 242,798 3,337,165,364
        

 (مدققة) 2018ديسمبر  31كما في        

 عقارات استثمارية 2,436,746,098 - - - - - 2,436,746,098

 عقارات قيد التقوير 176,061,370 - - - - - 176,061,370

 إستثمارتمت المحاسةة عنه بقريقة حقوق الملكية - 7,614,302 - - - - 7,614,302

 استثمار قصير األجل - 387,674,417 - - - - 387,674,417
        

         مجموع الموجودات 2,759,643,087 536,057,921 13,368,163 (13,368,163) 6,094,364 (131,333) 3,301,664,039

         )غير مدققة( 2019 مارس 31المنتهية في فترة الثالثة أشهر        

 اييرادات من العمالء الخارجيينمجموع االيرادات الققاعية و 79,743,602 - - - 2,391,559 - 82,135,161
        
 اييراداتاالعتراف بتوقيت        

 معينفي وقت االعتراف بااليرادات  12,968,340 - - - 2,391,559 - 15,359,899
         مع مرور الوقتاالعتراف بااليرادات  66,775,262 - - - - - 66,775,262
82,135,161 - 2,391,559 - - - 79,743,602  

        
 الدخل من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل - 3,805,056 - - - - 3,805,056

إطفاءاستهالك و  )594,914( - - - )14,636( - )609,549(  
         مصروف الزكاة )3,535,035( - - - - - )3,535,035(
 صافي الربح 15,097,100 3,805,056 - - 658,613 - 19,560,769

 

  



 اإلقتصاديةشركة مدينة المعرفة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .16
 

 التعليم العملي والتدريب الحذف المجموع

العمليات غير 

 المستمرة

االدارة  خدمات

 االستثمار واالستشارات

 التطوير

 العقاري
 

 2018 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في        

 )غير مدققة(

  يةإجمالي إيرادات الققاع 6,931,024 - 2,682,901 (2,682,901) 327,506 - 7,258,530
 اييرادات من المعامالت بين الققاعات - - (725,334) 725,334  -  - -

        
 اييرادات من العمالء الخارجيين 6,931,024 - 1,957,567 (1,957,567) 327,506 - 7,258,530

        
 اإليراداتاالعتراف بتوقيت        

 في وقت معيناالعتراف بااليرادات  932,550 - 1,957,567 (1,957,567) 327,506 - 1,260,056
         الوقتمع مرور االعتراف بااليرادات  5,998,474 - - - - - 5,998,474
7,258,530 - 327,506 (1,957,567) 1,957,567 - 6,931,024  

        

2,732,847 - - 

 

 الدخل من ودائع مرابحة ألجل واستثمار قصير األجل - 2,732,847 - -

(5,000)  - - - - (5,000)  - 
الحصة من الخسارة في شركات مستثمر باا بقريقة 

 حقوق الملكية
 استاالك و إطفاء (552,652) -  (12,772) 12,772 (20,346) -  (572,998)

         مصروف الزكاة (3,009,562) -  (64,197) 64,197 - - (3,009,562)
 الربح /)الخسارة( صافي (13,283,132) 2,727,847 (971,536) 971,536 (2,375,859) -  (12,931,144)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  2019 مارس 31شهر المنتهية في أ الثالثةفترة ل
 )باللاير السعودي(
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    ارتباطات والتزامات محتملة  .17
 

 التاريختولكن لم يتم تكةدها في ذلك  المجموعةتبلغت المصروفات الرأسمالية واالستشارية المتعاقد علياا من قةل  ت2019مارس  31 كما في

 مليون لاير سعودي(  214: 2018ديسمةر  31) مليون لاير سعودي 212حوالي 

 

 0.6: 2018ديسمةر  31لاير سعودي ) مليون 0.5ت كان لد  المجموعة خقاب ضمان مستحج قدره  2019مارس  31أيًضا ت اعتةاًرا من 

 مليون لاير سعودي( 

 

  على الرغم من أن التحديد الناائي ألي التزام وما مقاوليااالمجموعة هي المدعى عليه في الدعاو  القضائية فيما يتعلج بةعض الحاالت مع 

فإن ايدارة ال تعتقد أن أي التزام ناائي  اليقينت ي درجة من يترت  على ذلك من أثر مالي فيما يتعلج ب ي من هذه األمور ال يمكن الت كد منه ب

 فياا حاليًا سيكون فرديًا أو كليًا  لاا ت ثير سلةي مادي على المركز المالي أو السيولة أو نتائم عمليات المجموعة  المشمولةناتم عن هذه األمور 

 
 األدوات المالية .18

 
 أ( األصول والخصوم المدرجة بالقيمة العادلة

 

اركين في السننوق في القيمة العادلة هي السننعر الذي يتم اسننتالمه لةيع أحد األصننول أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشنن

السنننننوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصنننننول إليه في ذاك التاريخ  تعكس القيمة العادلة  وجودهتت في حالة عدم تاريخ القياس

 عدم األداء  لاللتزام مخاطر

 

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ت تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة إلى أقصى حد ممكن  يتم تصنيف القيم 

 التالي:العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أسالي  التقييم على النحو 

 : األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشقة لألصول أو االلتزامات المماثلة 1المستو  • 

الذي يمكن مالحظته بالنسننةة لألصننل أو االلتزام ت إما بشننكل  1: تشننمل المدخالت بخالف األسننعار المدرجة المسننتو  2المسننتو  • 

 مشتج من األسعار(  مةاشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مةاشر )أي

: مدخالت لألصننننننول أو االلتزامات التي ال تسننننننتند إلى بيانات السننننننوق التي يمكن مالحظتاا )المدخالت غير القابلة 3المسننننننتو  • 

 للمالحظة( 

 

 وتم تقديرتم تصنيف جميع الموجودات والمقلوبات المالية للمجموعة كتكلفة مقف ة  ت2018 ديسمةر 31و 2019مارس  31كما في 

 قيماا العادلة تقريةًا لقيماا الدفترية 

 

 عن القيمة العادلة لهاب( الموجودات والمطلوبات غير المدرجة بالقيمة العادلة ولكن تم اإلفصاح 

 

 31يحلل الجدول التالي ضنننمن تسنننلسنننل القيمة العادلة أصنننول المجموعة وخصنننوماا )حسننن  الفئة( التي ال تقاس بالقيمة العادلة في 

  لاا: عن القيمة العادلة االفصاحولكن يتم  2019مارس 
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 األدوات المالية )تتمة( .18
 
 )تتمة( ( األصول والخصوم المدرجة بالقيمة العادلةب

 

 

 31يحلل الجدول التالي ضنننمن تسنننلسنننل القيمة العادلة أصنننول المجموعة وخصنننوماا )حسننن  الفئة( التي ال تقاس بالقيمة العادلة في 

 لاا: عن القيمة العادلة االفصاحولكن يتم  2018ديسمةر 
 

 

 للبيع محتفظ بهاأصول  .19

 

وبالتاليت تم تصنيف الشركة التابعة على أناا  شركة مدرارت قرر مجلس إدارة المجموعة بيع حصة المجموعة في ت2018خالل عام 

مع  ت2019يناير  1دخلت الشركة في اتفاقية سارية المفعول من  ت2019مارس  26  في 2018ديسمةر  31محتفب باا للةيع كما في 

 مقابل للمسننناهمين الحاليين شنننركة مدرار ٪ من إجمالي رأس مال 60ا التي تمثل لةيع أسننناما شنننركة مدرار المسننناهمين الحاليين في

تم استةعاد الشركة التابعة في الفترة الحالية  لذلكت  نتيجة 2019في الربع الثاني من عام والذي سيتم دفعه  لاير سعودي 610ت090ت1

سجيل خسارة صافية قدرها  سعودي 383ت976وت من  سعودي لاير 65ت541كتوارية بمةلغ االخسارة ال مع مقاصة عمل بعد) لاير 

الةيع  المحصننل من عمليةالموجزة على أناا فرق بين  األولية ارة والدخل الشننامل اآلخروالخسننأ قائمة الربحفي  شننركة تابعة( اسننتةعاد

 األوليةه المعلومات المالية في هذ سنننعوديلاير  586ت474ت1الدفترية لالسنننتثمار الةالغة  والقيمة سنننعودي لاير 610ت090ت1الةالغة 

 .الموحدة وجزةمال

  المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المجموع

 الموجودات    
 عقارات االستثمارية - - 2,439,483,689 2,439,483,689

التقوير عقارات قيد - - 161,569,137 161,569,137  
 الذمم التجارية - - 21,014,212 21,014,212

 مدينون آخرون - - 4,338,702 4,338,702
االجلاستثمار قصير  477,860,208 - - 477,860,208  
ما في حكمهالنقد و 66,517,429 - - 66,517,429  

 مجموع 544,377,637 - 2,626,405,740 3,170,783,377

     

 المطلوبات    

 ذمم دائنة - - 2,978,110 2,978,110

 دائنون آخرون - - 26,515,192 26,515,192

 مجموع - - 29,493,302 29,493,302

  المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المجموع

عقارات االستثماريةال      
التقوير عقارات قيد - - 2,436,746,098 2,436,746,098  

 الذمم التجارية - - 176,061,370 176,061,370
 مدينون آخرون - - 11,610,521 11,610,521

االجلاستثمار قصير  - - 3,769,560 3,769,560  
ما في حكمهالنقد و 387,674,417 - - 387,674,417  
 مجموع 167,140,602 - - 167,140,602

3,183,002,568 2,628,187,549 - 554,815,019  

 المطلوبات    

 ذمم دائنة    
 دائنون آخرون - - 3,232,884 3,232,884

 مجموع - - 22,905,935 22,905,935

عقارات االستثماريةال - - 26,138,819 26,138,819  
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 )تتمة( للبيع بها محتفظ أصول .19

 

في  شنننركة مدرارت والتي تم حسننناباا بناًء على حصنننة لمالية للعملية المشنننتركة التاليةالنتائم ا لشنننركة مدرارتتتضنننمن النتائم المالية 

 األصول والخصوم واييرادات والمصروفات في العملية المشتركة:

 
%نسبة الملكية    

2018 مارس 13 9201 مارس 13    

 المجموعة االستشارية الهندسية /مدرار لإلدارة والتطوير /نيكين سيكي المحدودة 39.14 39.14
   

 

يوضننح الجدول التالي الفئات الرئيسننية للموجودات والمقلوبات التي تشننمل العمليات المصنننفة كمحتفب باا للةيع بعد اسننتةعاد الشننركات 

 :2018ديسمةر  31لاير سعودي كما في  384,294للمدينين  الشقيقة بالصافي
 

2018ديسمبر  31   
  

 الموجودات غير المتداولة 

 ممتلكات ومعدات 37,452
  

 الموجودات المتداولة 

 ذمم مدينة تجارية  4,965,697

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اخر  247,605

 في حكمهما النقد و 8,117,409
  

 إجمالي الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع 13,368,163
  
 مطلوبات غير متداولة 

 نااية الخدمة للموظفينآت مكاف 4,702,187
  
 المطلوبات المتداولة 

 خر امستحقة ومقلوبات متداولة  مصاريف 6,377,485

 زكاة مستحقة  215,142 
  

 المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالموجوداتإجمالي المطلوبات المرتبطة مباشرة  11,294,814

 صافي الموجودات 2,073,349
  

 

 2018مارس  31المنتاية في لفترة الثالثة اشارت والتي تم إدراجاا في الخسارة الشركات الشقيقةاستةعاد بعد  الغير مستمرةنتائم العمليات 

 كانت كما يلي:
 

2018مارس  31   
  

 إيرادات 1,957,567

 تكفلة اييرادات (2,565,664)
  

 الخسارة اإلجمالية (608,097)
  

 مصاريف إدارية وعمومية  (296,194)

بالصافي  تأخر مصاريف  (3,048)  
  

 الخسارة قبل الزكاة (907,339)
  

الزكاة مصروف (64,197)  
  

 الخسارة من العمليات الغير مستمرة (971,536)
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 )تتمة( للبيع محتفظ بهاأصول  .19

 

 غير مستمرةالتدفقات النقدية من العمليات ال

 
2018مارس  31   

  
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية (671,741)

  
غير مستمرةصافي النقد من العمليات ال (671,741)  

 

 الموحدة الموجزة األوليةالمالية  المعلوماتالموافقة على   .20

 

  2019مايو  1 من قةل مجلس إدارة الشركة في الصدارهاالموحدة  الموجزة األوليةالمالية  المعلوماتتم اعتماد هذه 


