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 معلومات عامة -1

 

ا من الشركة وشركاته شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية "الشركة" وشركاتها التابعة مجتمعين "المجموعة" كونتت

ر األخرى ومشاريع التطوي. يتمثل نشاط المجموعة في تطوير العقارات والمدن اإلقتصادية التابعة السعودية المختلفة

بما فيها البنية التحتية وشبكات اإلتصاالت ومحطات الكهرباء، ومحطات معالجة المياه وغيرها من األعمال المتعلقة 

ي المطور هض في المدينة المنورة، وا. تملك الشركة قطع أرفي المملكة العربية السعودية بتطوير المدن اإلقتصادية

  إلى مدينة إقتصادية. يضاهذه األرقطع الرئيسي لتحويل 

 

الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة 

 4650071196بموجب سجل تجاري رقم مسجلة م( و2010يوليو  27هـ )1431ن شعبا 15/ ق بتاريخ 256رقم 

م(. وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق 2010أغسطس  4هـ )1431شعبان  23الصادر في المدينة المنورة بتاريخ 

 األوراق المالية السعودية )تداول(. 

 

 العنوان المسجل للشركة:

 ديوان المعرفة

 شارع الملك عبد العزيز

 43033ص.ب 

 41561المدينة المنورة 

 المملكة العربية السعودية. 

 

ومقره  ينيذيتدريب التنفوسم معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة )مايل( الذي ينفذ برامج لتعليم بإلدى الشركة فرع 

ـ  الموافق 1432شوال  21 بتاريخ 4650053318الترخيص رقم  بموجبفي المدينة المنورة  م 2011بتمبر س 19ه

 .بالمملكة العربية السعودية صدر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 

 .2017 يناير 18وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة في 

 

ية التابعة التال هاشركاتالشركة والقوائم المالية األولية الموحدة المرفقة حسابات تتضمن ، 2016 ديسمبر 31في 

 والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة:

ية الفعلنسبة الملكية  رأس المال بلد  

)٪( 

 2015 2016 المدفوع التأسيس  الشركات التابعة

      

 ٪100 ٪100 1.000.000 السعودية  شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة )منشآت(

 ٪100 ٪100 633.000.000 السعودية  العقارية المحدودة )مشاريع(شركة مشاريع المعرفة 

 ٪80 ٪80 467.765.000 السعودية شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة )الغراء(

 ٪60 ٪60 1.333.300 السعودية  المحدودة )مدرار(إلدارة التطوير شركة مدرار 

 

لعقاري اشركة مشاريع المعرفة العقارية و شركة الغراء العالمية للتطوير ولم تبدأ شركة منشآت المعرفة العقارية 

 وخدمات استشارية. اتعقار. ويتمثل نشاط شركة مدرار في تقديم خدمات إدارة 2016 ديسمبر 31كما في  أنشطتها
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 اسس اإلعداد -2

 

 رايوطبقا للمع ،المحاسبي وفقاً لمبدأ االستحقاقعلى أساس التكلفة التاريخية  المرفقةالموحدة األولية  أعدت القوائم المالية

ات المحاسبية إن السياس .)الهيئة( الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينللتقارير المالية األولية  المحاسبي

ي بية الموصوفة فالهامة المعتمدة من المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة متوافقة مع السياسات المحاس

 .2015القوائم المالية السنوية الموحدة والمراجعة للمجموعة لعام 

 

المحاسبي لمعيار لوفقاً  2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  السنةوالثالثة أشهر  لفترةاألولية الموحدة أعدت القوائم المالية 

ل فترة أولية الذي يعتبر كولهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس فترات متكاملة للتقارير المالية األولية ل

ترة. تتضمن الفوخسائر يتم خالل الفترة إثبات إيرادات وأرباح ومصاريف  ،المالية. وبناًء عليه السنةكجزء ال يتجزأ من 

كل رئيسي من إستحقاقات عادية متكررة تعتبرها إدارة القوائم المالية األولية الموحدة كافة التعديالت التي تتكون بش

المالية  هذه القوائمقرأ يجب أن تُ والتدفقات النقدية. قائمة الدخل المالي ولتعرض بعدل قائمة المركز ضرورية المجموعة 

في  للسنة المنتهية واإليضاحات ذات الصلةالمراجعة والموحدة السنوية المالية  قوائممع الاألولية الموحدة واإليضاحات 

  .2015ديسمبر  31

 

 نقد وما في حكمه -3

 2016  2015 

 (غير مراجعة)      (غير مراجعة)      
    

 18.974  1.647 الصندوقفي نقد 
 17.300.204  20.398.257 لدى البنوكنقد 

 -  665.000.000 ودائع مرابحة

 685.399.904  17.319.178 

 

ئع المرابحة . تحقق ودابنوك تجارية محلية ومقومة باللاير السعوديوالنقد الذي لدى البنوك لدى ودائع المرابحة تم إيداع ي

 . أسعار الصرف السائدة في السوقبدخالً مالياً 

 

  إستثمار قصير األجل -4

 

إستثمارات في صندوق متاجرة للسلع باللاير السعودي تديره إحدى  2015 ديسمبر 31يمثل اإلستثمار قصير األجل في 

 الشركات التابعة لبنك تجاري محلي. تمت تصفية هذا اإلستثمار بالكامل خالل الفترة.
 

 ذمم مدينة تجارية  -5

 

 2015  2016 إيضاح

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 
    من بيع أراضي:

 35.000.000  35.000.000  7                                                  زميلة  ةشرك
 12.886.300  19.664.725  أدناه( اتأخرى )أنظر اإليضاح

 8.848.852  14.357.502  ون لخدمات إستشاريةن أخروعمالء تجاري

  69.022.227  56.735.152 
 (9.664.725)  (6.443.150) ولةأنها غير متدا ومصنفة على ناقصاً: أقساط مستحقة بعد سنة واحدة

  62.579.077  47.070.427 
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 ذمم مدينة تجارية )تتمة( -5

 

 .لبيع قطعة أرض)"المواساة"( ، أبرمت الشركة عقد بيع مع شركة المواساة للخدمات الطبية 2016ديسمبر  12في 

 10مبلغ المتبقي بواقع ستحق اليومنها مليون لاير سعودي  40م إستالم مبلغ ت ،مليون لاير سعودي 50تبلغ قيمة البيع 

مليون  32،24. نتج عن هذه الصفقة ربح بمبلغ حالياً نقله مليون لاير سعودي في تاريخ نقل صك البيع الذي يجري 

 في قائمة الدخل. قيده لاير سعودي تم 

 

 مليون 19،36بالمدينة المنورة لبيع قطعة أرض بمبلغ  التجارة، أبرمت الشركة عقد بيع مع غرفة 2016يونيو  20في 

في تاريخ العقد لاير سعودي  مليون 9،68بمبلغ  ىاألول دفعة. تم إستالم الدفعتينعلى  بيعلاير سعودي. تستحق قيمة ال

مليون لاير سعودي تم قيده في قائمة  16،4نتج عن الصفقة ربح بمبلغ  .2016ديسمبر  7في  ةالثاني وتم إستالم الدفعة

 الدخل.

 

 22.81الشركة عقد بيع مع المركز الطبي الدولي بجدة لبيع أرض بالمدينة المنورة بقيمة  أبرمتم 2012 مارس 31في 

سبتمبر  15يستحق السداد في آخر قسط وسبعة أعوام،  فترةلى عبأقساط قيمة البيع يتم إستالم  .لاير سعوديمليون 

عند تحصيل قائمة الدخل في لاير سعودي سوف يتم قيده مليون  13.78بمبلغ  نتج عن هذه الصفقة ربح .م2019

لاير سعودي مليون  9.66من المركز الطبي الدولي بجدة  المطلوبةالمبالغ مجموع بلغ  2016 ديسمبر 31في . أقساط

 7.78: 2015لاير سعودي )مليون  5.84األرباح الجزء غير المحقق من لاير سعودي( وبلغ مليون  12.89: 2015)

لاير سعودي ضمن الجزء مليون  1.95تم إدراج مبلغ من أصله وربح مؤجل ضمن  إدراجهلاير سعودي( تم مليون 

 .2016 ديسمبر 31مؤجل كما في الربح الالمتداول من 

 

 غير تجاريةذمم مدينة  -6

 

 2016  2015 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

  1.278.039   593.811 زميلةشركة  –المحدودة المعرفة العقارية شركة 

 

 عقارات تطويرية  -7

 

ل أوئ في إطالقهما سيتم واللذين جديدين عقاريين مشروعين اإلدارة على مجلس وافق ،2016 عام ديسمبر خالل شهر
ذين يكتمل أحد ه أن المرجح . من طوره أراضي قطعبيع سكنية و فلل وبيع بناءبن االمشروع انهذ تعلقوي. 2017عام 

عليه يناًء . و2018 عام المشروع اآلخر المتعلق ببيع فلل سكنية فييتوقع أن يكتمل  و 2017المشروعين في عام 
مليون لاير  70.28ومبلغ مليون لاير سعودي  42.35بمبلغ البنية التحتية  اليفقامت الشركة بتحويل تكلفة األرض وتك

 عقارات تطويرية متداولة وغير متداولة على التوالي.وصنفتها كسعودي من عقارات إستثمارية 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -8

 

 :تاليةمن حقوق ملكية الشركات الزميلة ال ٪50شركة التملك 

 شركة المعرفة العقارية المحدودة )أماك(. -1

 )مكارم(. المحدودة شركة مكارم للضيافة -2
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 )تتمة( معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -8
 

 :ديسمبر 31في  زميلة ةإلستثمارات في شركلفيما يلي تحليل 

 2016 2015 

 (مراجعة)   (غير مراجعة)   

 25.000.000 25.000.000  أماك - مساهمة في رأس المال

 19.909.210  1.321.854  األرباح المبقاة منالشركة حصة 

 (635.868) (635.868) ربح غير محقق من بيع أرض  تعديل

 44.273.342 25.685.986  سنةصافي اإلستثمار في نهاية ال

   

 :ديسمبر 31فيما يلي تحليل الخسائر من إستثمارات في شركة زميلة في 
 

 2016 2015 

 (مراجعة)   (غير مراجعة)   

 10.700.000  10.700.000  مكارم – مساهمة في رأس المال

 - (917.873) الخسائر المتراكمةالشركة من حصة 

 (10.700.000) (10.700.000) من بيع أرض حققتعديل الربح غير الم

 - (917.873) سنةصافي اإلستثمار في نهاية ال

 

لاير  مليون 4،51الشركات الزميلة حقوق ملكية بلغت حصة الشركة من خسارة  2016 ديسمبر 31المنتهية في لسنة ل

 لاير سعودي(. 15،12: دخل بمبلغ 2015سعودي )
 

  معامالت مع شركات زميلة
 

 اكمأركة إلى شرض مباعة أ

ل ذي جؤ، أبرمت الشركة إتفاقية لبيع قطعاً معينة من األراضي لشركة أماك. يتم إثبات الربح الم2011مارس  27في 

إلى أطراف  (الشركة من قبلالمباعة  عندما تبيع أماك ممتلكات سكنية )مبنية على األرضالصلة بصفقة البيع هذه كدخل 

مليون لاير  0،64، تم إستبعاد الربح المؤجل ذي الصلة بصفقة البيع لشركة أماك بمبلغ 2016ديسمبر  31أخرى. في 

ديسمبر  31في  .شركة أماك مليون لاير سعودي( وذلك بالتعديل مقابل إستثمار الشركة في 0،64: 2015سعودي )

 ، تم بالكامل إستالم المبلغ المستحق مقابل هذا البيع.2016
 

 شركة مكارمإلى أرض مباعة 

الشركة بح غير المحقق ذي الصلة بربلغ ال .لتطوير فندقلشركة مكارم الشركة قطعة أرض  باعتم 2012خالل سبتمبر 

 .لاير سعودي( مليون 19،4: 2015) 2016 ديسمبر 31في  سعوديلاير مليون  19،4البيع إلى مكارم  صفقةبالمتعلق و

يمثل صافي قيمة اإلستثمار لاير سعودي( مليون  10.7: 2015)لاير سعودي مليون  10.7تم إستبعاد مبلغ ذلك من أصل 

مار الشركة لاير سعودي الذي تجاوز إستثمليون  8.7مقابل إستثمار الشركة في شركة مكارم وتم قيد مبلغ إجراء تعديل ب

بلغ المبلغ المستحق  2016 ديسمبر 31في  .(لةضمن مطلوبات غير متداومدرج )كربح مؤجل  2016 ديسمبر 31في 

ضمن  إدراجهالاير سعودي( والتي تم مليون  35: 2015لاير سعودي )مليون  35مقابل بيع األرض المذكورة أعاله 

غير قابلة للنقض وغير مشروطة من شركة مغطى بضمانات  قائمالمبلغ ال .(5التجارية )إيضاح رقم المدينة الذمم 

 .بما يتناسب مع حصة ملكيتهم فيهافي شركة مكارم  مساهمين آخرين
 

 .اإلدارة من قبلالمتفق عليها ويتم إعتمادها  موجب األحكامطراف ذات العالقة باألكافة معامالت تتم 
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 عقارات إستثمارية -9

 

)أحد  ،كحصة عينية ،مؤسسة الملك عبدهللا لوالديهالتي ساهمت بها  ،رضاألتكلفة من ستثمارية االعقارات تتكون ال

 .المساهمين المؤسسين( وتكاليف البنية التحتية ذات الصلة المتكبده

 

 رأس المال -10

 

لاير سعودي يتكون من  3.393.000.000بمبلغ ، كان رأس مال الشركة 2015و 2016 ديسمبر 31في 

 لاير سعودي لكل سهم 10سهم مدفوع القيمة بالكامل بواقع  339.300.000

 

 السهم)خسارة(ربحية   -11

 

الدخل بقسمة  2015و 2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  تينالسنوالثالثة أشهر  تيلفترالسهم )خسارة(  ربحيةتم حساب 

عدد لالخاصة بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح  (الخسارةالدخل )من العمليات التشغيلية وصافي  (الخسارة)

 .تين/ السنتينالفتر اتينخالل هاألسهم 

 

 معلومات القطاع -12

 

 اتذات صلة بإدارة العقاركانت األنشطة الرئيسية للمجموعة ، 2015و 2016 ديسمبر 31في  تينالمنتهي ل السنيتنخال

والخدمات اإلستثمارية والتعليم والتدريب للموظفين التنفيذيين والتطوير العقاري واإلستثمار. فيما يلي تلخيص وفقاً 

 :التواريخ تلك ةالمنتهي السنةالثالثة أشهر و ةولفتر ديسمبر 31للقطاع لمعلومات مالية مختارة كما في 

 

 

 إستثمار تطوير عقاري

إدارة العقار 

وخدمات 

  إستشارية

تعليم وتدريب 

للموظفين 

 المجموع إستبعادات التنفيذيين

 ديسمبر 31كما في 

 )غير مراجعة( 2016

      

 602.462.3.352 (638.394.182) 9.429.713 8.02295.18  - 3.963.132.043 مجموع الموجودات

       

 ديسمبر 31كما في 

 )مراجعة( 2015

      

 3.306.497.930 (638.260.976) 6.537.811 13.523.505  - 3.924.697.590 مجموع الموجودات

       

فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 2016 ديسمبر 31في 

 )غير مراجعة(

      

 إيرادات تم الحصول

 عليها من عمالء خارجيين 

 

 50.000.000 

 

- 

 

7.209.030 

 

8.386.755 

 

- 

 

65.595.785 

إيرادات من معامالت بين 

 القطاعات

 

- 

 

- 

 

833.500 

 

- 

 

(833.500) 

 

- 

 (610.943) - (9.740) (53.880) - (547.323) إستهالك

 31.019.629  - 3.549.822 2.956.776 2.735.471 21.777.560 صافي الدخل 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة غير المراجعة  حول القوائم المالية إيضاحات

  2016ديسمبر  31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

12 

 معلومات القطاع )تتمة( -12

 
 

 إستثمار تطوير عقاري

إدارة العقار 

وخدمات 

  إستشارية

تعليم وتدريب 

للموظفين 

 المجموع إستبعادات التنفيذيين

فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 2015 ديسمبر 31في 

 )غير مراجعة(

      

 إيرادات تم الحصول عليها 

 من عمالء خارجيين  

 

- 

 

- 

 

7.842.739 

 

1.743.768 

 

- 

 

 9.586.507 

 إيرادات من معامالت بين 

 القطاعات  

 

- 

 

- 

 

237.245 

 

- 

 

(237.245) 

 

- 

 (619.880) - (30.305) (44.516) - (545.059) إستهالك

 2.497.185  - (1.387.954) 801.022 10.074.937 (6.990.820) الدخل )الخسارة( صافي 

 
 31السنة المنتهية في 

  2016 ديسمبر

       )غير مراجعة(

 إيرادات تم الحصول عليها 

 من عمالء خارجيين  

 

69.362.000 

 

- 

 

22.159.911 

 

12.717.524 

 

- 

 

104.239.435 

 إيرادات من معامالت بين

 القطاعات  

 

- 

 

- 

 

2.152.000 

 

- 

 

(2.152.000) 

 

- 

 (2.355.618) - (94.140) (168.647) - (2.092.831) إستهالك

 16.245.495 - 2.297.906 2.512.759 12.656.812 (1.221.982) صافي )الخسارة( الدخل 

       

 31السنة المنتهية في 

 )مراجعة( 2015 ديسمبر

      

 إيرادات تم الحصول عليها 

 من عمالء خارجيين  

 

- 

 

- 

 

21.018.856 

 

9.946.310 

 

- 

 

30.965.166 

 إيرادات من معامالت بين

 القطاعات  

 

- 

 

- 

 

 687.148 

 

- 

 

(687.148) 

 

- 

 (2.417.240) - (129.414) (137.864) - (2.149.962) إستهالك

 (10.351.949) - (676.676) 2.821.147 22.241.878 (34.738.298) صافي )الخسارة( الدخل 

 

 محتملة والتعهداتاإللتزامات ال -13

 

لتي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في اشارات ستمصاريف رأس المال واإلبلغت  ،2016 ديسمبر 31في 

  .مليون لاير سعودي( 75،2: 2015 سعودي )لايرمليون  76،7 ذلك التاريخ تقريباً 

 

: 2015لاير سعودي )مليون  1.40بمبلغ قائم خطاب ضمان  مجموعةكان لدى ال 2016 ديسمبر 31في أيضاً 

 لاير سعودي(.مليون  0،89

  




