
 

  شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية    

  )شركة مساهمة سعودية( 

   

 الموجزة الموحدة  األولية المالية قوائمال 

 المستقل الحسابات مراجعفحص وتقرير 

 

  )غير مدققة( 2019يونيو  30في ة المنتهي شهرأالثالثة والستة  ةلفتر 

   



 

 

 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 
  الحسابات المستقل مراجع فحص وتقريرالموجزة الموحدة األولية المالية  قوائمال

 2019 ويوني 30والستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 

 
 

 

 صفحـة فهـرس
 

 

 

 1 المالية األولية الموجزة الموحدة قوائمحول ال  المستقلمراجع الحسابات فحص تقرير 

  

  3 – 2 الموجزة الموحدة  األولية قائمة المركز المالي

  

 4 الموجزة الموحدة األولية الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 

  

 5 الموجزة الموحدة األولية الملكية حقوق التغيرات في قائمة 

  

 6 الموجزة الموحدة األولية  قائمة التدفقات النقدية

  

 82 – 7 الموجزة الموحدة األولية  المالية القوائمإيضاحات حول 
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 التكوين والنشاط .1
 

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

المختلفة. تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات والمدن االقتصننننادية والمشنننناريع التطويرية األخرى بما في ذلك مشنننناريع البنية 

رى المرتبطة بتطوير المدن التحتية وشننننننبكات االتصنننننناالت محطات توليد الطاقة الكاربائية، ومحطات معالجة المياه واألعمال األخ

االقتصادية في المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة قطع أراٍض في المدينة المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي المسؤول عن تحويل 

 هذه األراضي إلى مدن اقتصادية.

 

ق  /256وزارة التجارة والصنناعة رقم إن الشنركة هي شنركة مسناهمة سنعودية تأسنسن  في المملكة العربية السنعودية بموجب قرار 

الصادر في المدينة  4650071196( وسجل  الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـننننننن )1431شعبان  15بتاريخ 

 (. وقد تم إدرا  أسام الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول(.2010 أغسطس 4هـ )1431شعبان  23المنورة بتاريخ 

 

، المملكة العربية 41561المدينة المنورة  43033، ص.ب. عبد العزيزوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق الملك إن العن

 .السعودية

 

لدى الشننننركة فرع تح  اسننننم معاد المدينة للقيادة وريادة األعمال )مايل( والذي يقوم بتنفيذ برامم التعليم العملي والتدريب، ويقع في 

من قبل  2011سننبتمبر  19هـننننننن الموافق 1432شننوال  21الصننادر بتاريخ  4650053318المنورة بموجب الترخيص رقم المدينة 

 .المؤسسة العامة للتدريب التقني والماني في المملكة العربية السعودية

 

التي تعمل التالية اا التابعة شننننركاتبايضننننافة الى  وفرعاا الموجزة الموحدة المرفقة حسننننابات الشننننركةاألولية المالية  قوائمالتشننننمل 

 بموجب سجالت تجارية منفصلة:

 

 بلد التأسيس الشركات التابعة

 

 رأس

 المال المدفوع

 الملكية الفعليةنسبة  

 يونيو 30  

2019 

 ديسمبر 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 للتطوير العقاري 

 السعودية المحدودة )"الغراء"(
 

467,765,000 
 

%80 

 

%80 

شركة مدرار لإلدارة والتطوير المحدودة 

 السعودية (19)إيضاح رقم   )"مدرار"(
 

1,333,300 
 

- 

 

%60 

 السعودية شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"(
 

50,000,000 
 

%100 

 
%100 

 السعودية *(6)إيضاح رقم شركة مكارم للضيافه المحدوده 
 

56,400,000 
 

%100 

 
%50 

 

نشاط شركة اماك هو ان كما . 2019يونيو  30أعمالاا كما في  وشركة مكارمالغراء وشركة لم تبدأ شركة منشآت وشركة مشاريع 

 االستثمار في المشاريع العقارية.في تطوير و

 

 ، تم تسجيل شركة مكارم للضيافة كاستثمار بشركه شقيقه.2018ديسمبر،  31* كما في 
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  االعدادأساس  .2

 

 بيان االلتزام  2-1
 

قبل من  معتمدال( "التقرير المالي األولي" 34الموجزة الموحدة وفقا لمعيار المحاسنننبة الدولي رقم )األولية المالية  قوائمالتم إعداد هذه 

ووفقاً لمعايير وتفسنننيرات أخرى صنننادرة عن الايئة السنننعودية  الايئة السنننعودية للمحاسنننبين القانونيين في المملكة العربية السنننعودية

 . للمحاسبين القانونيين

 

التي يتم المالية السنوية الموحدة  قوائمالوايفصاحات المطلوبة في  بياناتالموجزة الموحدة كافة الاألولية المالية  قوائمالال تتضمن هذه 

سنوية المالية قوائمالمع  بالتزامنويجب قراءتاا  السعودية،المملكة العربية في  ةالمعتمد للتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية اعدادها   ال

سمبر  31الموحدة للمجموعة كما في  شار  ستةفإن نتائم فترة ال ذلك،بايضافة إلى  .2018دي  2019يونيو  30المنتاية في  األوليةأ

 .2019ديسمبر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائم المتوقعة للسنة المالية المنتاية في 

 

مالي السننننننناجميع تم تبني وتطبيق  ية للتقرير ال لدول باراً من المعايير ا ناير  1رية اعت ية الموجزة  قوائمالفي إعداد هذه  2019ي مال ال

أناا تلزم الشركات المدرجة بتطبيق نموذ  التكلفة لقياس الممتلكات  2016أكتوبر  16الموحدة األولية. أعلن  هيئة السوق المالية في 

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

مالي. التزم   ية للتقرير ال لدول تداء من تاريخ تطبيق المعايير ا بات الواردة في  المجموعةسنننننننوات اب ية  قوائمالبالمتطل مال األولية ال

 الموجزة الموحدة المرفقة.

 

 القياس اسأس

 

مزايا  تم تعديلو ،المحاسننننننبي ومفاوم االسننننننتمرارية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية األولية المالية قوائماله هذ تم اعداد

 القيمة الحالية االكتوارية. احتسابنااية الخدمة للموظف، والتي تستخدم 

 

 العملة الوظيفة وعملة العرض 
 

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

 

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة   2-2
 

المالية االولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي اسننننننتخدام تقديرات وافتراضننننننات تؤثر على  قوائميتطلب إعداد ال

المبالغ المعروضنننننننة للموجودات والمطلوبات وايفصننننننناح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ 

التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضنننات بشنننكل مسنننتمر بناًء على الخبرة السنننابقة  المعروضنننة لإليرادات والمصننناريف خالل فترة

وعوامل أخرى، تتضننننننمن توقعات باألحدات المسننننننتقبلية التي يعتقد أن تكون مناسننننننبة في ظل هذه الظروف. تتم مراجعة التقديرات 

حاسننبية في الفترة التي يتم فياا مراجعة التقدير، أو في واالفتراضننات األسنناسننية بشننكل مسننتمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات الم

قديرات  ية. تقوم المجموعة بعمل ت ية والمسننننننتقبل ية اذا كان  المراجعة تؤثر على الفترات الحال فترة المراجعة والفترات المسننننننتقبل

 مع النتائم الفعلية المتعلقة باا. وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائم التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفاا،

 

هي  اتالتقديرالتيقن من كان  األحكام الاامة التي اتخذتاا ايدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم 

 أدناه: المذكور رالمالية السنوية الموحدة األخيرة، باستثناء التغيالقوائم الموضحة في تلك نفساا 

 

 تحديد مدة عقد اييجار
، العقد عند تحديد مدة عقد اييجار، تأخذ ايدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار تمديد

إذا كان اييجار إال عقد خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اينااء( في مدة ال يتم إدرا  . العقد أو عدم ممارسنة خيار إنااء

 )أو لم يتم إناائه(.بشكل معقول عقد اييجار مؤكدًا 
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 المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعة    2-3

 

يناير  1الجديدة والمعدلة والتي أصبح  سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةير الماليارتم اعتماد المعايير الدولية للتق

 .األولية الموجزة الموحدة المالية قوائمالفي هذه  2019

 

عقود اييجار المطلوبة للتطبيق بأثر  16المعيار الدولي يعداد التقارير المالية  األولى،للمرة  المجموعة،تطبق  ،2019يناير  1من 

يتم  ،34رجعي مع التعديل الذي تم إجراؤه في الرصنننننيد االفتتاحي لحقوق الملكية. وفقًا لما يقتضنننننيه المعيار المحاسنننننبي الدولي رقم 

 الموجزة الموحدة. األوليةالمالية  وائمالقمن  2.5يضاح ايبيعة وتأثير هذه التغييرات في عن ط االفصاح

 

ا التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي الصنادرة عن مجلس معايير المحاسنبة  في الفترة الحالية، طبق  المجموعة أيضنً

طبيق هذه التعديالت على تان . 2019يناير  1الدولية والتي تكون سننننننارية المفعول بشننننننكل إلزامي لفترة محاسننننننبية تبدأ في أو بعد 

لى المعايير الدولية للتقرير المالي لم يكن لاا أي تأثير جوهري على المبالغ المسجلة للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تؤثر ع

 المحاسبة عن المعامالت أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.

 

 مع التعويض السلبيمقدماً ميزات الدفع  9للتقرير المالي رقم  ر الدوليياتعديالت على المع 

   االسننتثمار في الشننركات الزميلة والمشنناريع المشننتركة: تتعلق بالمصننالح طويلة  28رقم تعديالت على معيار المحاسننبة الدولي

 األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

  من  3لدورة التعديالت على مجموعات األعمال  2017-2015للتقرير المالي إدخال تحسننننننينات سنننننننوية على المعايير الدولية

ومعيار المحاسنننننبة الدولي  المشنننننتركة،الترتيبات  ،11والمعايير الدولية للتقارير المالية  المالية،المعايير الدولية يعداد التقارير 

  .تكاليف االقتراض 23رقم  الدولي ةالمحاسب معيارو الدخل،ضريبة  12رقم 

 يةوتسأو  صتقليأو  ليدتع" ينوظفللم يازالما ةطخ تيالدتع" 19 مقر ليدولا لمحاسبةا ريامع علی تيالدتع 

  بشأن معامالت ضريبة الدخل التيقن عدم 23الدولي رقم التفسير 

 

للسنة المالية التعديالت التي كان  سارية بالنسبة ان و أخرى هامةدولية يعداد التقارير المالية ال توجد معايير  أعاله،ما ورد  بخالف

 .2019يناير  1تبدأ 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

 

 األهمية النسبية التعديالت المتعلقة بتعريف 

 عمالتعريف اال التي توضحتعديالت ال

 : عقود التأمين17المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

من والمستثمر في الشركة الموجودات ( المتعلقة بمعاملة بيع أو مساهمة 2011مشتركة )االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع 

 الزميلة أو المشروع المشترك.

المعيار الدولي و 6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم و  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم و 2للتقرير المالي رقم تعديالت على المعيار الدولي 

ومعيار المحاسبة الدولي  34ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1رقم معيار المحاسبة الدولي و 14للتقرير المالي رقم 

 22الدولي رقم لتفسير وا 20رقم الدولي والتفسير  19رقم الدولي والتفسير  12رقم والتفسير الدولي  38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  37رقم 

ذلك عندما يتم طار أو لإلشارة إلى اإلمن االقتباس وبالمراجع إلى فيما يتعلق األحكام لتحديث تلك  32رقم التفسيرات السابقة تفسير لجنة و

 .المفاهيمإطار من إصدار مختلف إلى اإلشارة 
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 التغير في السياسات المحاسبية 2-5

 

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

 

حيث يحل المعيار محل ايرشادات الحالية بشأن عقود  "،"عقود اييجار 16تبن  المجموعة المعيار الدولي يعداد التقارير المالية رقم 

"تحديد ما إذا كان  4رقم  لجنة تفسير التقارير المالية الدولية "،"عقود اييجار 17بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  اييجار،

"تقييم  27 لجنة التفسيرات القياسيةوحوافز"  -"عقود إيجار تشغيلية  15 ولجنة التفسيرات القياسية "،ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار

 المعامالت في الشكل القانوني لعقد اييجار". جوهر

 

على أن جميع عقود اييجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة باا يجب أن يتم االعتراف باا عموًما  16ينص المعيار الدولي 

فإن التصنيف المطلوب  وبالتالي،يمة. الق منخفض األصلشاًرا أو أقل أو عقد إيجار  12إال إذا كان  المدة  للمجموعة،في المركز المالي 

 إيجار،يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد  التمويلي"اييجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو  17بموجب معيار المحاسبة الدولي 

وهو ما يعادل عموًما  المؤجر،يتم رسملة الحق في استخدام األصل  المقابل،يقر المستأجر بالتزامات اييجار المتكبدة في المستقبل. في 

 القيمة الحالية لمدفوعات اييجار المستقبلية بايضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اينتاجي.

 

د المعيار الجديد. عند اعتما 16اختارت المجموعة تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي يعداد التقارير المالية 

المؤجرة  الموجوداتتم قياس الحق في استخدام  التشغيلي،ألول مرة على عقود التأجير  16أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عداد التقارير الفائدة في وق  تقديم الطلب ألول مرة. يتطلب ايفصاح عن المعيار الدولي ي معدلباستخدام  اييجار،عموًما بمبلغ التزام 

على  2018ديسمبر  31من المجموعة تقديم التسوية. يتم تسوية التزامات اييجار خار  الميزانية العمومية كما في  16المالية رقم 

 .2019يناير  1النحو التالي اللتزامات اييجار المعترف باا في 

 
  

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

  

للمستأجر في تاريخ تقديم الطلب األولي المتزايدباستخدام معدل االقتراض  ايتم خصما (690,056)  

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

 وهي : 

المتداولةالتزامات اييجار  424,419  

المتداولةالتزامات اييجار غير  4,270,030  

4,694,449  
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أو مدفوعات إيجار  المبلغ المسددتم تعديلاا حسب و اييجار،اللتزامات  يلغ مساواألخرى بمبالموجودات استخدام حق تم قياس 

 خسائر عقود ايجاريه . ولم يكن هناك أي 2018ديسمبر  31مستحقة تتعلق بعقد إيجار معترف به في الميزانية العمومية كما في 

 -في تاريخ التطبيق األولي. الموجوداتاستخدام تحتا  إلى تعديل على حق 

 

 التالية:الموجودات المعترف باا بأنواع  الموجودات استخدامحق  يتعلق

 

 يونيو  30 

2019 

 يناير  1

2019 

 5,919,676 5,317,676 مباني

 5,919,676 5,317,676 مجموع حق استخدام الموجودات

 

قائمة المركز المالي األولية  على العناصر التالية في قد أثر( 16)المعيار المحاسبي الدولي رقم  التغير في السياسة المحاسبية ان

 :2019يناير  1في الموجزة الموحدة 

 

  سعودي لاير 5,919,676زيادة بمبلغ  -الموجودات استخدام حق 

 سعودي لاير 4,694,449زيادة بمبلغ  -التأجير  التزامات 

  سعودي لاير 1,233,949انخفاض بمبلغ  - مدفوع مقدماإيجار 
  

 لاير سعودي. 8,722انخفاًضا قدره  2019يناير  1التأثير الصافي على األرباح المحتجزة في 

 

 التأثير على إفصاحات القطاع والتأثير على ربحية السهم

 

نتيجةً  2019يونيو  30في  المطلوبات قطاعو الموجودات قطاعو واالطفاءات اتاالكستارتفع  األرباح قبل الفوائد والضرائب واي

في حين أن التزامات عقود التأجير التمويلي  القطاع،للتغيير في السياسة المحاسبية. يتم اآلن إدرا  التزامات اييجار في مطلوبات 

 التالية بالتغيير في السياسة: القطاعاتكان  مستبعدة من التزامات القطاع. تأثرت 

 

واالطفاءات واالستهالكاتاألرباح قبل الفوائد والضرائب  قطاع الموجودات   

 مباني (57,548) 5,317,676

 

 :المحاسبة عنااأنشطة التأجير للمجموعة وكيفية 

 

سنوات ولكن قد يكون لاا خيارات تمديد. ال تفرض اتفاقيات  5لفترات محددة مدتاا  ود االخرىالمجموعة والعق مكاتبتأجير يتم 

 المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. الموجوداتولكن ال يجوز استخدام  ،تعاداتاييجار أي 

 

شغيلية. تم دفع المبالغ بموجب ت ايجاروالمعدات كعقود  تم تصنيف عقود إيجار الممتلكات ،من السنة المالية 2018ديسمبر  31حتى 

عقد  مدةمن المؤجر( إلى الربح أو الخسارة على أساس القسط الثاب  على مدار  مستلمةتشغيلي )صافية من أي حوافز ال جارااليد عق

 اييجار.

 

والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر فيه األصل المؤجر  موجودات استخدامد اييجار كحق يتم االعتراف بعق ،2019يناير  1من 

لالستخدام من قبل المجموعة. يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة 

. يتم استاالك أصل حق االستخدام على مدةعلى الرصيد المتبقي من االلتزام لكل  اييجار ينتا  معدل فائدة دوري ثاب  مدةعلى مدار 

 المدى األقصر من العمر اينتاجي لألصل ومدة اييجار على أساس القسط الثاب .
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يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اييجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. تشمل التزامات اييجار صافي القيمة 

 اييجار التالية: لدفعاتالحالية 

 

 مستحقة القبضناا حوافز اييجار (، مطروًحا مفي جوهرهاثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة  دفعات. 

 غير يستند إلى فارس أو سعرعقد إيجار مت. 

 المبالغ التي يتوقع أن يدفعاا المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 

 لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار، و الممارسسعر ال 

  هذا الخيار.دفع غرامات ينااء عقد اييجار، إذا كان  مدة اييجار تعكس المستأجر الذي يمارس 

 

فسيتم استخدام معدل  المعدل،الفائدة الضمني في عقد اييجار. إذا لم يمكن تحديد هذا  معدليتم خصم مدفوعات اييجار باستخدام 

للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة  المتزايداالقتراض 

 يئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.مماثلة في ب
 

 بالتكلفة التي تشمل ما يلي: الموجوداتاستخدام حق  يتم قياس
 

 مقدار القياس األولي اللتزامات اييجار 

  إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا مناا أي حوافز إيجار مستلمة دفعاتأي 

  و ،أوليةأي تكاليف مباشرة 

 الترميم. تكاليف 

 

ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثاب   الموجوداتيتم إثبات المدفوعات المرتبطة باييجارات قصيرة األجل وعقود تأجير 

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

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 
المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد  قوائمالتتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه 

 يفـنننننننن المذكورة فيما عدا التغيرات في السننياسننات، 2018ديسننمبر  31المالية السنننوية الموحدة للمجموعة للسنننة المنتاية في  القوائم

 .2-5االيضاح 
 
 عقارات استثمارية .4

 
 2019يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2018ديسمبر  31 

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

 12,550,034  12,842,607  بتكاليف بنى تحتيةإضافات، تتعلق بشكل 

 -  55,669,560  (6من خالل دمم أعمال )إيضاح االستحواذ 

 -  3,941,410) ( التطويرقيد  عقاراتنقل إلى 
     
  2,501,316,855  2,436,746,098 

 

مليار لاير سننننعودي من قبل مقيّم مسننننتقل  5.6بقيمة  2018ديسننننمبر  31تم تقيم القيمة العادلة للعقارات االسننننتثمارية للمجموعة في 

إدارة  وترى. باسنننننتخدام كل من مدخل مقارنة السنننننوق ومدخل القيمة المتبقية (جى ل لمؤهل مانياً وهو النم السنننننال إنكوربوريتد )

 ً  . 2019يونيو  30مليار لاير سعودي تقارب القيمة العادلة كما في  5.6 أن القيمة العادلة البالغة المجموعة أيضا
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 عقارات قيد التطوير .5
 

 2019يونيو  30  
 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 
 (مدققة)

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

 60,179,516  52,453,071  إضافات
 -  3,941,410  عقارات استثماريةمن  محول
 40,757,376) ( 68,999,769) ( إلى تكلفة اييرادات محول

     
  163,456,082  176,061,370 
 

. وتتعلق هذه المشننناريع ببناء وبيع 2017مشنننروعي العقارات في عام ب البدءعلى  االدارة، وافق مجلس 2016ديسنننمبر خالل شنننار 

ايضنننافات خالل عام تتعلق  السنننكنية. فللاامشنننروع بالمجموعة  بدأت، 2017الفلل السنننكنية وقطع األراضننني المطورة. وخالل عام 

ة العادلة للعقارات التطويرية القيمان  المشنننننروع. على ألعمال االنشننننناء لمقاولالى ابشنننننكل رئيسننننني بدفعات مقدمة ودفعات  2019

ا أن  356حوالي  2018ديسنننننمبر  31في  )جى ل ل(للمجموعة وفقًا لتقرير تقييم  مليون لاير سنننننعودي. ترى إدارة المجموعة أيضنننننً

 .2019يونيو  30مليون لاير سعودي تقارب القيمة العادلة كما في  356القيمة العادلة البالغة 

 

 :تيعلى النحو اآلو التالية الفئاتيتم تقسيم األرصدة أعاله إلى 
 

2018ديسمبر  31  
 )مدققة(

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 

   

 ارض محتفظ بها للبيع 46,585,932 46,585,932

 العقارات قيد التطوير 116,870,150 129,475,438
   

176,061,370 163,456,082  
 
 

 بطريقة حقوق الملكية اتمت المحاسبة عنه اتإستثمار .6
 

 حصة الملكية 

 
 يونيو  30

2019 

 ديسمبر  31

2018 
 يونيو  30

2019 

 ديسمبر  31

2018 

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

     

     استثمار تمت المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية

     

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

 

 فيما يلي حركة االستثمار في مكارم للضيافة: (1

 
 2019يونيو  30  

 )غير مدققة(
 2018ديسمبر  31 

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

 24,290) ( -  شركة مكارم للضيافةالحصة في صافي خسارة 

 -  7,614,302) ( تحويل القيمة الدفترية لقياس الحصص الحالية 
     
  -  7,614,302 
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المسنننننتثمر باا التي تم  المحاسنننننبة عناا بطريقة حقوق الملكية كما في وللفترة/ للسننننننة  للشنننننركةفيما يلي ملخص للمعلومات المالية 

 المنتاية في ذلك التاريخ:

 

 
بلد التأسيس / المركز 

 اإليرادات المطلوبات موجوداتال للنشاط الرئيسي

 صافي 

 الخسارة

      (مدققة)غير  2019يونيو  30

 - - - - السعودية مكارم للضيافة

      

      (مدققة) 2018ديسمبر  31

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

      

 

المتبقية في الحصنننص في المائة من  50، وافق مجلس إدارة الشنننركة على االسنننتحواذ المقترح على ما نسنننبته 2019مارس  20في 

ا رسننميًا إلى ولاير سننعودي.  26,558,528مقابل بمكارم للضننيافة شننركة  بناًء على موافقة مجلس ايدارة، قدم  المجموعة عرضننً

البيع مبلغ ٪ من رأس مال الشنننركة( للحصنننول على رأس مالاا بالكامل مقابل 50)بقيمة  اآلخر في شنننركة مكارم للضنننيافةالمسننناهم 

، 2019يونيو  30. خالل الفترة الحالية المنتاية في 2019أبريل  1اآلخرين في المساهمين من قبل الموافقة عليه المذكور، والذي تم 

تاريخ التقرير، ومع ذلك، وضننننع  قيد ايجراء كما في ات القانونية أكمل كال الطرفين جميع ايجراءات المطلوبة، باسننننتثناء ايجراء

الشنننننركة بإلغاء االعتراف باالسنننننتثمار في نتيجة لذلك، قام  و. 2019أبريل  1كما في على مكارم للضنننننيافة سنننننيطرتاا المجموعة 

 لاير سعودي. 19,757,117المشروع المشترك بالقيمة العادلة مما نتم عنه ربح بمبلغ 

  

 30)تاريخ االسننتحواذ( حتى  2019أبريل  1اعتباراً من مكارم للضننيافة أعمال شننركة المجموعة بتوحيد نتائم جة لذلك، قام  وكنتي

أن بسنبب تمكن  الشنركة من الحصنول على سنعر الصنفقة مما أدى إلى تحقيق مكسنب بشنكل رئيسني إضنافة إلى ذلك،  .2019يونيو 

 مكارم للضيافة.شركة في كيته ملاآلخر لم يكن ماتًما بمواصلة المساهم 

 

 شركة مكارم للضيانة: سابقًا في ا المحتفظ با %50المكسب من إعادة قياس حصة الملكية البالغة  (أ

 

 لاير سعودي  

   

 27,371,419  لالستثمار في تاريخ االستحواذ  %50القيمة العادلة لحصة 

 (7,614,302)  من االستثمار في تاريخ االستحواذ  %50القيمة الدفترية لحصة 

 19,757,117  في المشروع المشتركسابقاً إعادة القياس إلى القيمة العادلة للحصة الموجودة 
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 :هو كما يلي مكارم للضيافةشركة في  %50شراء الصفقة لحصة الربح عند إن  (ب

 
 لاير سعودي 

  مكارم للضيافة:شركة المكتسبة من للموجودات والمطلوبات القيم العادلة 
  

 50 نقد وما في حكمه 
 55,669,560 عقارات استثمارية 

 (865,582) مطلوب لجاات ذات عالقة 
 (23,000) مصاريف مستحقة 
 (38,191) زكاة مستحقة الدفع

 54,742,837 صافي الموجودات القابلة للتحديد

  

 (27,371,419)  %50بنسبة المملوكة سابقاً ناقصاً: القيمة العادلة لحصة الملكية 

 (26,558,528) مقابل الشراء 

 812,890 مكارم للضيافةشركة ٪ إضافية في 50على حصة ملكية بنسبة الربح عند االستحواذ 

 

. ترى إدارة المجموعة 2018ديسننمبر  31كما في  (جى ل لالنم السننال إنكوربوريتد ) االسننتثمارية من قبلللعقارات تم إجراء تقييم 

ا أن القيمة العادلة كما في  تقارب القيمة العادلة كما في تاريخ االسننننتحواذ. تم اعتبار القيمة العادلة لصننننافي  2018ديسننننمبر  31أيضننننً

 .مساوية للقيمة الدفترية الموجودات األخرى القابلة للتحديد

 

 

 الناشيء عن االستحواذ  صافي التدفق النقدي الصادر .1
 

 لاير سعودي 
  

 (26,558,528) المقابل النقدي

 50 ناقصاً: أرصدة النقد وما في حكمه المكتسبة 

 (26,558,478) 
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 تجارية  الالمدينة ذمم ال .7

 
 2019يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(
     

 6,765,394  19,905,471  فلل سكنية /عمالء تجاريون من بيع قطع أراضي
 4,845,127  6,382,501  مقابل خدمات تجاريونعمالء 

     
  26,287,972  11,610,521 

 

:الخسائر المتوقعةمخصص  في حركةالفيما يلي           

 
 2019يونيو  30  

 )غير مدققة(
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(
     
 1,560,750  -   يناير 1

 642,050  -  إضافات 

 2,202,800) ( -  أعيد تصنيفاا كمحتفظ باا للبيع
     
  -  - 

 

 التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة .8
 

 2019يونيو  30  
 )غير مدققة(

8201ديسمبر  31   
(قة)مدق  

     
 44,972,831  110,031,189  تكاليف متكبدة لعقود مكتملة

 23,386,181  52,695,264  األرباح المقدرة
     
  162,726,453  68,359,012 

 26,594,585) ( 52,244,588) ( حتى تاريخه الفواتيرينزل: 
     
  110,481,865  41,764,427 

 
 :تح  العناوين التاليةتم قيد المبالغ المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة 

 

 2019يونيو  30  
 )غير مدققة(

8201ديسمبر  31   
 )مدققة(

     
 43,536,142  110,673,088  تكاليف متكبدة وأرباح مقدرة تجاوزت فواتير عقود غير مكتملة

 1,771,715) ( 191,223) ( التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة لعقود غير مكتملةفواتير تجاوزت 
     
  110,481,865  41,764,427 

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

 الفترة المشمولة بالتقرير.

 

  



 المعرفة اإلقتصاديةشركة مدينة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 استثمار قصير األجل .9
 

 2019يونيو  30  
 )غير مدققة(

8201ديسمبر  31   
 )مدققة(

     
 387,674,417  438,987,444  ودائع مرابحة

 

االسننتثمارات في ودائع مرابحة ذات تواريخ اسننتحقاق  2018ديسننمبر  31و 2019يونيو  30يمثل االسننتثمار قصننير األجل كما في 

مرابحة ذات تواريخ االسنتحقاق ثالثة أشنار أو أقل ضنمن النقد وما يعادله. يتم الودائع  يتم عرض. وأشنارسنتة الى من ثالثة  سناسنيةأ

. السننننننائدةمرابحة دخالً مالياً بمعدالت السننننننوق الوك تجارية محلية وتقوم بالريال السننننننعودي. تدر ودائع مرابحة لدى بنالإيداع ودائع 

 130من بنك تجاري محلي يبلغ  لمده عامين ، حصنننل  الشنننركة على تسنننايل قرض طويل األجل2017 عام الربع الثاني من وخالل

ديسننننمبر  31و 2019يونيو  30ئع مرابحة بنفس القيمة. وكما في مليون لاير سننننعودي. إن هذا التسننننايل معزز بضننننمانات مقابل ودا

وكما في تاريخ التقرير، انتا  التسايالت  التسايل المذكور وبالتالي لم يكن هناك قيود على ودائع مرابحة.الشركة ، لم تستخدم 2018

  المذكورة.

 

سداد للتعثر منخفضة ائتمان أرصدة االستثمار قصيرة األجل لدى البنوك التي يتم تقييماا على أناا ذات مخاطر إيداع يتم  حيث عن ال

بتقدير إدارة المجموعة وفقاً لذلك، تقوم . مؤسسة النقد العربي في المملكه العربيه السعودية هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من قبلأن 

شاًرا.  12خسارة االئتمان المتوقعة لمدة دة االستثمار قصيرة األجل في نااية فترة التقرير بمبلغ يساوي الخسارة على أرصمخصص 

ستحقاقاا أي من أرصدة االستثمارات قصيرة األجل ال توجد  مراعاة الخبرة التاريخية مع وفي نااية فترة التقرير، تجاوزت تواريخ ا

الحالية للبنك، قام  إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم تسننجل السننداد والتصنننيفات االئتمانية للتعثر في 

 خسارة على هذه األرصدة.مخصصات أي 

 

 النقد وما في حكمه  .10

 
 2019يونيو  30  

 )غير مدققة(
8201ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 -  171,950  نقد في الصندوق
 26,371,400  18,574,681  نقد لدى البنك

 140,769,202  10,008,097  (9ودائع مرابحة )ايضاح 
     
  28,754,728  167,140,602 

 

 ً  يتم إيداع ودائع المرابحة والنقد لدى البنوك مع بنوك تجارية محلية، وتكون مقومة بالريال السنننننعودي. تُدر ودائع المرابحة دخالً ماليا

 بمعدالت السوق السائدة.

 

٪ من المبلغ المحصننل من العمالء مقابل بيع عقارات التطوير المودعة في حسننابات  5يتعين على الشننركة الحفاظ على الودائع بنسننبة 

متاحة مليون لاير سعودي(. هذه الودائع ليس   8.2: 2018مليون لاير سعودي ) 5,6  :2019يونيو  30الضمان. بلغ الرصيد في 

 .لالستخدام

 

السداد ألن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من التعثر في مخاطر ائتمانية منخفضة بسبب ذات دة لدى البنوك على أناا يتم تقييم األرص

الخسارة على األرصدة مخصص بتقدير إدارة الشركة تقوم بناًء على ذلك، و. السعوديةمؤسسة النقد العربي في المملكه العربيه قبل 

شاًرا. لم يتم استحقاق أي من األرصدة لدى البنوك  12لمدة خسارة االئتمان المتوقعة لدى البنوك في نااية فترة التقرير بمبلغ يساوي 

وك، قام  إدارة السننننداد التاريخية والتصنننننيفات االئتمانية الحالية للبنالتعثر في في نااية فترة التقرير، ومع األخذ في االعتبار تجربة 

 خسارة على هذه األرصدة.مخصص أي يتم تسجيل بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم المجموعة 

  



 المعرفة اإلقتصاديةشركة مدينة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 معامالت وأرصدة جهات ذات عالقة .11

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة

 

األولية المالية  القوائمرجة ضننننمن تتلخص أهم المعامالت مع الجاات ذات العالقة التي تم  في سننننياق العمل الطبيعي للشننننركة والمد

 الموجزة الموحدة كما يلي:

 

أشهر المنتهية في الستة فترة   فترة الثالثة أشهر المنتهية في     

  
 2019يونيو  30

 )غير مدققة(

 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(

 2019يونيو  30 

 )غير مدققة(

 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(

والمصاريف ذات  المديرينمكافآت          

 العالقة
 

 

1,524,324 

  

523,271 

 

 
 

2,906,898 

  

1,905,845 

   مكافآت موظفي ايدارة العليا

946,983 

  

1,876,663 

  

1,868,627 

  

3,753,327 

  مكافأة نااية الخدمة لموظفي ايدارة

 العليا

 

519,482  100,767  552,289  139,069 

 

 

 شركات تابعةمعامالت أخرى مع 

 

مليون  1,4خدمات المشاريع واالستشارات للشركة بمبلغ  مدرارقدم  شركة  ،2018يونيو  30المنتاية في الستة أشار ل فترة خال

 الموجزة الموحدة المرفقة.األولية المالية  القوائملاير سعودي تم حذفاا في 

 

 أماكخرى نيابة عن ا ومصنناريفإدارة المشننروع  في كان  الشننركة قد دفع  ،2019يونيو  30المنتاية في السننتة أشننار خالل فترة 

الموجزة  األوليةالمالية  القوائممليون لاير سننننننعودي( والتي تم حذفاا في  2,1: 2018يونيو  30مليون لاير سننننننعودي ) 0.98بمبلغ 

 الموحدة المرفقة.

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين .12

 
 وصف عام للخطة 12-1

 
نظام العمل في المملكة العربية  كما هو مطلوب من قبلغير ممولة لموظفياا و معتمدة الشننننننركة خطط مكافآت نااية خدمةتطبق 

 السعودية.

 
 2019يونيو  30  

 )غير مدققة(
8201ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 7,144,101  7,600,530  خطة مكافآت نااية الخدمة للموظفين

 

  



 المعرفة اإلقتصاديةشركة مدينة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( للموظفينمكافآت نهاية الخدمة  .12
 

 االفتراضات االكتوارية 12-2
 

 2019يونيو  30  
 )غير مدققة(

8201ديسمبر  31   
 )مدققة(

     
 %4.40 - %4.10  %4.40 - %4.10  نسبة الخصم

 %5.50 - 5.40  %5.50 - 5.40  زيادات الرواتب المستقبلية / المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

 %0.40  %0.40  معدل الوفيات

 %12.70  %12.70  حركة الموظفين / معدل االنسحاب

 سنة  60  سنة  60  سن التقاعد

 

 الزكاة .13
 

ملزمة بتقديم ربط زكوي مجمع على أسنننننناس موحد. إن ⁒ 100، فإن الشننننننركة وشننننننركاتاا التابعة المملوكة بنسننننننبة 2017منذ عام 

، قام  الشنننركات التابعة 2017ملزمة بتقديم ربط زكوي بشنننكل منفصنننل. قبل عام ⁒ 100الشنننركات التابعة المملوكة بنسنننبة أقل من 

غير موحد. تتألف المكونات الرئيسننننننية للوعاء الزكوي لكل شننننننركة وفق نظام الزكاة بتقديم إقرارات زكوية منفصننننننلة على أسنننننناس 

وضنننريبة الدخل من حقوق المسننناهمين والمخصنننصنننات في بداية السننننة والدخل المعدل ناقصننناً االقتطاعات لصنننافي القيمة الدفترية 

 . للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات قيد التطوير واالستثمارات

 

 مخصص الزكاة هي كما يلي:في حركة الإن 
 2019يونيو  30  

 )غير مدققة(
8201ديسمبر  31   

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

 -  38,191  (8االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 
     مخصص ل :

 11,742,458  5,960,824  السنة  \ الحالية لفترةا

 -  10,301,186  السابقةالسنوات 
     المدفوع عن:

 14,059,138) ( 13,300,053) ( السنة /الحالية لفترةا

 -  8,461,114) ( السنوات السابقه
 278,886) ( -  أعيد تصنيفاا كمحتفظ باا للبيع

     
  7,108,627  12,569,593 
 

 الربوطاتوضع 
 

أبريل  30حتى سننارية وحصننل  على شنناادات زكاة  2017بتقديم إقراراتاا الزكوية للسنننوات حتى وشننركاتاا التابعة قام  الشننركة 

فقد  2017بالنسننننبة لعام اسننننتكمال بعض المتطلبات ايجرائية.  لعدمالتي لم تقدم إقرارها الزكوي شننننركة الغراء م، باسننننتثناء  2018

 30اة سارية حتى وحصل  على شاادة زك %100عة المملوكه بنسبة قام  الشركة بتقديم اقرار زكوي موحد للشركة وشركاتاا التاب

 . 2020أبريل 
 

التزام تطالب بموجباا ب 2014إلى  2011، اسننننتلم  الشننننركة ربطا من الايئة العامة للزكة والدخل للسنننننوات من 2017 عامخالل 

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

ربطاً الشنننركة اسنننتلم  ، 2019يونيو  30خالل الفترة الحالية المنتاية في بيع عقارات قيد التطوير وخسنننائر متراكمة واسنننتثمارات. 

المقدر السننابق البالغ االلتزام بدالً من لاير سننعودي مليون  8.46بمبلغ زكاة إضننافية زام التمع  2014حتى  2011لألعوام من معداًل 

 حتى 2011من مليون لاير سننعودي عن األعوام  8.46لاير سننعودي. تم تسننوية االلتزامات ايضننافية المذكورة البالغة مليون  2.68

المراجعة من قبل زال قيد ال ي 2018 حتى 2015ألعوام من لركة للشننإن ايقرار الزكوي من قبل الشننركة في الفترة الحالية.  2014

 .الايئة



 المعرفة اإلقتصاديةشركة مدينة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( الزكاة. 13

 

ضافية بمبلغ ة إکازب طالب  بموجبهلشننننركة أماك  2016و 2015 يملعادرت الايئة ربطاً ص، أ2017م عال خالك، ولذعلی  عالوة

العزيز لوالديه لإلسكان  هللا بن عبد مؤسسة الملك عبدبحسميات من ساسي ل أة بشکطتبرم 2015عن عام  وديسعلاير ون ملي 1.56

مليون لاير  0.33مليون لاير سعودي من قبل الايئة كما طالب  بزكاة إضافية بمبلغ  0.99كان قد تم تخفيض هذا المبلغ الى . التنموي

تستلم . لم اعتراضاا لدى الايئةوقدم   2017عام إضافي خالل مخصص بتسجيل شركة أماك الشركة و قام  .2016سعودي لعام 

 .2017و 2016لعامي إضافية ربوطات الشركات التابعة األخرى للشركة أي 

 

 رأس المال .14
 

لاير سننننننعودي من  3,393,000,000، يتكّون رأس منننال الشننننننركنننة البنننالغ 2018ديسننننننمبر  31و 2019يونيو  30كمنننا في 

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

 السهم (خسارةربح/) .15
 

عن طريق قسنمة  على التوالي 2018و 2019يونيو  30في  ةأشنار المنتايوالسنتة  الثالثة ةلكل سنام لفتر (خسنارةربح/)تم احتسناب 

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

 

 :من العمليات المستمرة

 

أشهر المنتهية في الستة فترة   فترة الثالثة أشهر المنتهية في     

  
 2019يونيو  30

 )غير مدققة(
 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(
 2019يونيو  30 

 )غير مدققة(
 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(
)الخسارة( العائدة الى  /صافي الربح         

 مالكي الشركة
 

 

5,482,987 

  

(7,638,045) 

  

25,047,106 

  

(20,149,143) 

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

)الخسائر( للسهم  /األرباح األساسية
  )باللاير السعودي للسهم(  

 
0.016  (0.023)  0.074  (0.059) 

 
 :وغير المستمرة من العمليات المستمرة

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
 2019يونيو  30

 )غير مدققة(
 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(
 2019يونيو  30 

 مدققة()غير 
 2018يونيو  30 

 )غير مدققة(
)الخسارة( العائدة الى  /صافي الربح         

 مالكي الشركة
 

5,482,987  (8,862,691)  25,047,106  (22,345,325) 

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

)الخسائر( للسهم  /األرباح األساسية
  )باللاير السعودي للسهم(  

 
0.016  (0.026)  0.074  (0.066) 

 
 .مخفضةال تملك الشركة أي أسام محتملة 

 

  



 المعرفة اإلقتصاديةشركة مدينة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 األولية الموجزة الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 قطاعيةالمعلومات ال .16
 

كما هو مبين أدناه، والتي تعتبر وحدات األعمال االسننتراتيجية للشننركة. تقدّم وحدات األعمال  تشننغيلية لدى المجموعة أربعة قطاعات

سبة لكل من  ستراتيجيات تسويق مختلفة. بالن ستخدام ا االستراتيجية خطوط خدمات مختلفة، وتتم إدارتاا بشكل منفصل ألناا تتطلب ا

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

 الملخص التالي عمليات كل من قطاعات المجموعة التشغيلية:
 
  يمثل قطاع التطوير العقاري األنشننننننطة المتعلقة بالتنمية العقارية والمدن االقتصننننننادية ومشنننننناريع التنمية االخرى في المملكة

 العربية السعودية. 
 
 اع االسننننننتثمار المركز المالي والنتائم المالية السننننننتثمارات تم  المحاسننننننبة عناا بطريقة حقوق الملكية للمجموعة يمثل قط

 واالستثمارات األخرى قصيرة األجل في المملكة العربية السعودية. 
 
 وايدارة العقارية في  اتبمجموعة واسعة من خدمات االستشاروايدارة العقارية األنشطة المتعلقة  اتتمثل خدمات االستشار

األولية الموجزة كما في تاريخ التقرير، تم تصننننيف القطاع كمحتفظ فيه للبيع في هذه القوائم المالية المملكة العربية السنننعودية. 

 (.19الموحدة )إيضاح 
 
  والتدريبية في المملكة العربية يمثل قطاع التدريب والتعليم التنفيذي األنشننننننطة المتعلقة بالعديد من البرامم التنفيذية والتعليمية

 السعودية. 
 

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

 بنود متعلقة مباشرة بأحد البنود بايضافة إلى بنود يمكن توزيعاا على أساس معقول.

 

إن المعلومات المتعلقة بنتائم كل قطاع تشننننننغيلي مبينة أدناه. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع وصننننننافي الربح كما هو مبين 

 30 كما فيمن قبل ايدارة العليا. يعرض الجدول أدناه معلومات قطاعية مختارة  يتم مراجعتااضننننننمن تقارير ايدارة الداخلية التي 

.2018و 2019يونيو  30في  ةأشار المنتاي ستةوال الثالثة ةولفتر 2018ديسمبر  31و 2019يونيو 
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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( 2019يونيو  30كما في        

 عقارات استثمارية 2,501,316,855 - - - - - 2,501,316,855

 عقارات قيد التطوير 163,456,082 - - - - - 163,456,082

 قصير األجل استثمار - 438,987,444 - - - - 438,987,444
        

 مجموع الموجودات 2,882,094,834 448,995,541 - - 8,433,576 (2,402,039) 3,337,121,912
        

 (مدققة) 2018ديسمبر  31كما في        

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

 عقارات قيد التطوير 176,061,370 - - - - - 176,061,370

 تم  المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية إستثمار - 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  2019يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

         مدققة(

 اييرادات من العمالء الخارجيينمجموع االيرادات القطاعية و 28,272,069 - - - 1,871,884 - 30,143,953
        
 اييراداتاالعتراف بتوقي         

 عند نقطة من الزمن  - - - - 1,871,884 - 1,871,884

 على مدى زمني  28,272,069 - - - - - 28,272,069
        

30,143,953 - 1,871,884 - - - 28,272,069  

        

 الدخل من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل - 3,605,694    - 3,605,694

 استهالك و إطفاء (482,350) - - - (12,777) - (495,127)

 مصروف الزكاة (12,726,975) - - - - - (12,726,975)
        

 صافي الربح 3,088,003 3,605,694 - - (1,214,531) - 5,479,166
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- 23 - 

 )تتمة( المعلومات القطاعية .16
 

 التعليم العملي والتدريب الحذف المجموع

العمليات غير 

 المستمرة

االدارة  خدمات

 االستثمار واالستشارات

 التطوير

 العقاري
 

 2018يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في        

 )غير مدققة(

  يةإجمالي إيرادات القطاع 14,140,736 - 2,552,890 (2,552,890) 1,498,220 - 15,638,956

 اييرادات من المعامالت بين القطاعات - - (657,081) 657,082  -  - -
        

 اييرادات من العمالء الخارجيين 14,140,736 - 1,895,808 (1,895,808) 1,498,220 - 15,638,956
        

 اإليراداتاالعتراف بتوقيت        

 عند نقطة من الزمن  - - 1,895,808 (1,895,808) 1,498,220 - 565,670

 على مدى زمني  14,140,736 - - - - - 14,140,736
        

15,638,956 - 1,498,220 (1,895,808) 1,895,808 - 14,140,736  

        

3,031,354 - - 

 

 واستثمار قصير األجلالدخل من ودائع مرابحة ألجل  - 3,031,354 - -

(5,000)  - - - - (5,000)  - 
تم  المحاسبة عنه  استثمارالحصة من الخسارة في 
 بطريقة حقوق الملكية

 استاالك وإطفاء (493,213) -  (11,374)  11,374 (20,013) - (513,226)

 مصروف الزكاة (3,639,053) -  (22,068)  22,068 - - (3,639,053)

        

 الربح /)الخسارة( صافي (9,574,978) 3,026,354 (837,201) 837,201 (1,494,093) -  (8,042,717)
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 التطوير

 االستثمار العقاري

االدارة  خدمات

 المجموع  الحذف التعليم العملي والتدريب المحتفظ به للبيع واالستشارات

        مدققة()غير  2019يونيو  30فترة الستة أشهرة المنتهية في 
        

 112,279,114 - 4,263,443 - - - 108,015,671 لعمالء الخارجييناإليرادات من و اتإجمالي إيرادات القطاع
        

        اإليراداتاالعتراف بتوقيت 

 16,263,443 - 4,263,443 - - - 12,000,000 عند نقطة من الزمن 

 96,015,671 - - - - - 96,015,671 على مدى زمني 
        

 108,015,671 - - - 4,263,443 - 112,279,114 
        

 7,410,750 - - - - 7,410,750 - الدخل من ودائع مرابحة ألجل واستثمار قصير األجل

 (1,104,676) - (27,413) - - - (1,077,263) استاالك وإطفاء

 (16,262,010) - - - - - (16,262,010) مصروف الزكاة
        

 25,039,935 - (555,918) - - 7,410,750 18,185,103 صافي الربح 

        )غير مدققة( 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 
        

 22,897,486 - 1,825,726 (5,235,791) 5,235,791 - 21,071,760 اتإجمالي إيرادات القطاع

 - -  -  1,382,415 (1,382,415) - - المعامالت بين القطاعاتاييرادات من 
        

 22,897,486 - 1,825,726 (3,853,376) 3,853,376 - 21,071,760 اييرادات من العمالء الخارجيين

        

        اإليراداتاالعتراف بتوقيت 

 1,825,726 - 1,825,726 (3,853,376) 3,853,376 - - عند نقطة من الزمن 

 21,071,760 - - - - - 21,071,760 على مدى زمني 
        

 21,071,760 - 3,853,376 (3,853,376) 1,825,726 - 22,897,486 
        

 5,764,201 - - - - 5,764,201 - الدخل من ودائع مرابحة ألجل واستثمار قصير األجل

 (10,000) - - - -  (10,000) - بطريقة حقوق الملكيةتم  المحاسبة عنه  استثمارالحصة من الخسارة في 

 (1,086,225) - (40,360) 24,146 (24,146) - (1,045,865) استاالك وإطفاء

 (6,648,615) - -  86,265  (86,265) - (6,648,615) مصروف الزكاة

  (20,973,861) - (3,869,952) 1,808,737 (1,808,737) 5,754,201 (22,858,110) صافي )الخسارة(/الربح
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    ارتباطات والتزامات محتملة  .17
 

 التاريخ،ولكن لم يتم تكبدها في ذلك  المجموعة،بلغ  المصروفات الرأسمالية واالستشارية المتعاقد علياا من قبل  ،2019 يونيو 30 في كما

 مليون لاير سعودي(. 214: 2018ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 215حوالي 

 

مليون  0.6: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.6دره ، كان لدى المجموعة خطاب ضمان مستحق ق2019يونيو  30كما في أيًضا ، 

 لاير سعودي(.

 

. على الرغم من أن التحديد الناائي ألي التزام مقاولياافيما يتعلق ببعض الحاالت مع  تينالقضائي وتينفي الدع االمجموعة هي المدعى عليا

فإن ايدارة ال تعتقد أن أي التزام  اليقين،يمكن التأكد منه بأي درجة من وما يترتب على ذلك من أثر مالي فيما يتعلق بأي من هذه األمور ال 

فياا حاليًا سيكون فرديًا أو كليًا. لاا تأثير سلبي مادي على المركز المالي أو السيولة أو نتائم عمليات  المشمولةناائي ناتم عن هذه األمور 

 المجموعة.

 
 تقدير القيمة العادلة  .18

 
 المدرجة بالقيمة العادلةالموجودات والمطلوبات أ( 

 

اركين في السننوق في تاريخ يل التزام في معاملة منظمة بين المشننوأو دفعه لتحأصننل القيمة العادلة هي السننعر الذي يتم اسننتالمه لبيع 

خ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام السنننوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصنننول إليه في ذاك التاري وجوده،، في حالة عدم القياس

 مخاطر عدم األداء.

 

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

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

 

 المماثلة.المطلوبات أو للموجودات : األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة 1المستوى • 

الذي يمكن مالحظته بالنسننبة لألصننل أو االلتزام ، إما بشننكل  1: تشننمل المدخالت بخالف األسننعار المدرجة المسننتوى 2المسننتوى • 

 مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتق من األسعار(.

التي ال تسننننننتند إلى بيانات السننننننوق التي يمكن مالحظتاا )المدخالت غير القابلة المطلوبات أو الموجودات : مدخالت 3المسننننننتوى • 

 للمالحظة(.

 

 وتم تقديربات المالية للمجموعة كتكلفة مطفأة تم تصنننيف جميع الموجودات والمطلو ،2018 ديسننمبر 31و 2019يونيو  30كما في 

 قيماا العادلة تقريبًا لقيماا الدفترية.

 

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

 

 30المجموعة وخصننوماا )حسننب الفئة( التي ال تقاس بالقيمة العادلة في  موجوداتيحلل الجدول التالي ضننمن تسننلسننل القيمة العادلة 

  لاا: عن القيمة العادلة االفصاحولكن يتم  2019يونيو 
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 )تتمة( تقدير القيمة العادلة .18
 
 

  المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المجموع

 الموجودات    

ستثماريةاالعقارات ال - - 2,501,316,855 2,501,316,855  

التطوير عقارات قيد - - 163,456,082 163,456,082  

 الذمم التجارية - - 26,287,972 26,287,972

 مدينون آخرون - - 7,112,176 7,112,176

االجلاستثمار قصير  438,987,444 - - 438,987,444  

ما في حكمهالنقد و 28,754,728 - - 28,754,728  

مجموعال 467,742,172 - 2,698,173,085 3,165,915,257  

     

 المطلوبات    

 ذمم دائنة - - 1,776,514 1,776,514

 دائنون آخرون - - 27,006,363 27,006,363

 المجموع - - 28,782,877 28,782,877
 

 

 31المجموعة وخصننوماا )حسننب الفئة( التي ال تقاس بالقيمة العادلة في موجودات يحلل الجدول التالي ضننمن تسننلسننل القيمة العادلة 

 لاا: عن القيمة العادلة االفصاحولكن يتم  2018ديسمبر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة( المدرجة بالقيمة العادلةالمطلوبات و الموجودات( ب

 

  المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المجموع

 الموجودات    
عقارات االستثماريةال - - 2,436,746,098 2,436,746,098  

التطوير عقارات قيد - - 176,061,370 176,061,370  

 الذمم التجارية - - 11,610,521 11,610,521

 مدينون آخرون - - 3,769,560 3,769,560

االجلاستثمار قصير  387,674,417 - - 387,674,417  

حكمه ما فيالنقد و 167,140,602 - - 167,140,602  

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

 المطلوبات    

 ذمم دائنة - - 3,232,884 3,232,884

 دائنون آخرون - - 22,905,935 22,905,935

مجموعال - - 26,138,819 26,138,819  
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 للبيع محتفظ بهاموجودات  .19

 

 

وبالتالي، تم تصنيف الشركة التابعة على أناا  شركة مدرار، قرر مجلس إدارة المجموعة بيع حصة المجموعة في ،2018خالل عام 

مع  ،2019يناير  1دخل  الشركة في اتفاقية سارية المفعول من  ،2019مارس  26. في 2018ديسمبر  31محتفظ باا للبيع كما في 

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

تم اسنننتبعاد الشنننركة التابعة في الفترة  لذلك،نتيجة . 2019من عام  خالل الربع الثالثوالذي سنننيتم دفعه  لاير سنننعودي 1,090,610

 لاير 541,65كتوارية بمبلغ االخسنننارة ال مع مقاصنننة عمل بعد) لاير سنننعودي 976,383الحالية وتسنننجيل خسنننارة صنننافية قدرها 

ستبعادمن  سعودي شامل اآلخروالخسأ قائمة الربحفي  شركة تابعة( ا المحصل من الموجزة على أناا فرق بين  األولية ارة والدخل ال

المالية  قوائمهذه الفي  سنننعوديلاير  1,474,586الدفترية لالسنننتثمار البالغة  والقيمة سنننعودي لاير 1,090,610البيع البالغة  عملية

 .الموحدة وجزةمال األولية

 

في  شنننركة مدرار، والتي تم حسننناباا بناًء على حصنننة لمالية للعملية المشنننتركة التاليةالنتائم ا لشنننركة مدرار،تتضنننمن النتائم المالية 

 في العملية المشتركة:المصاريف واييرادات والموجودات والمطلوبات 

 

 
  نسبة الملكية %

  2018ديسمبر  31

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

 

 

 

يوضننح الجدول التالي الفئات الرئيسننية للموجودات والمطلوبات التي تشننمل العمليات المصنننفة كمحتفظ باا للبيع بعد اسننتبعاد الشننركات 

 :2018ديسمبر  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 اخرى 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 

 خرىامستحقة ومطلوبات 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
  

 




