
  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األولية
  ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل ) تاريخ القرار الوزاري(
  وتقرير فحص حمدود ملراجعي احلسابات



  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األولية
تاريخ القرار ( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل ) الوزاري

صفحة

  ٢  احلسابات فحص حمدود ملراجعيتقرير 

  ٣  األولية ئمة املركز املايلقا

  ٤  األولية دخلالقائمة 

  ٦-٥  األولية قائمة التدفقات النقدية

  ٧  األولية يف حقوق املسامهني قائمة التغريات

  ٢٠-٨  األولية حول القوائم املالية إيضاحات





 - ٣  -

  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة املركز املايل األولية
)ذلك غريذكر ي ما مل الريال السعوديبمجيع املبالغ (

  ٢٠١١ يونيو ٣٠ كما يف                  
  )غري مدققة(    إيضاح              

  املوجودات
  موجودات متداولة

  ١,٩٦٠,١١٣,٠٠٠        ٣        نقد وما يعادله
  ٥٦,٠٤٤,٣٠٠        ٧        عالقةات ذ يفمن طر ذمم مدينة

  ٧٠,٣٧٤,٩٨٣        ٤        عقار تطوير من طريف ذات عالقة
  ٣٠٧١,٦٥٥,١                أخرىمدينة ذمم مدفوعات مقدمة و

٤١٣,١٨٧,٨٢,١٥  
  وجودات غري متداولةم

-        ٦        يف شركة زميلة إستثمار
  ١,٠٩٢,٩٩٣,٥٤٣        ٥        يةستثمارإ عقارات

  ٢٤٠,٩٨١,٨١              جتهيزاتممتلكات و

٥١,١٣٣,٩٧٥,٣٥  

  ٧٦٨,٢٦١,٢٣,٢٩املوجوداتجمموع

املطلوبات
  مطلوبات متداولة

  ٤٣,٠٦٧,٣٥٠              ومطلوبات أخرى نةذمم دائ
  ١,٦٨٩,٨٣٥        ٧ ،٦        أرباح مؤجلة

  ١٤,٧٩٦,٨٧٤        ٧        ملساهممطلوب 
  ١,٦٠٠,٠٠٠                زكاة

٦١,١٥٤,٠٥٩  

  مطلوبات غري متداولة
  ١,٨٤٠,٣١٦              خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني

  ٣٧٥,٩٩٤,٢٦جمموع املطلوبات

  املسامهنيق حقو
  ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠      ٨        س املالأر

  )١٦٣,٨٣١,٦٠٧(            خسارة متراكمة

  ٣,٢٢٩,١٦٨,٣٩٣املسامهنيجمموع حقوق 

  ٧٦٨,٢٦١,٢٣,٢٩املسامهنيجمموع املطلوبات وحقوق 

١٣        إلتزامات

  .املوجزة األوليةيتجزأ من هذه القوائم املالية  ال جزءاً ٢٠ىل رقم إ ٨رقم  يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  األولية الدخلقائمة 
)ذلك غريذكر ي ما مل بالريال السعوديمجيع املبالغ (

  للفترة من                    
  ٢٠١٠يوليو ٢٧      لفترة الثالثة أشهر          
  )الوزاري راريخ القتار(      ٣٠ يف املنتهية          
  ٢٠١١يونيو ٣٠إىل       ٢٠١١ يونيو          
  )غري مدققة(             )غري مدققة(    إيضاح    

    ٨٦,٢٢٢,٠٠٠    -      ٧و ٦  إيرادات
  )٢٢,٨٤٢,٣٣٠(-٤تكلفة إيرادات

-٦٣,٣٧٩,٦٧٠

  )٣١,٦٨٩,٨٣٥(  -        ٦  لشركة زميلة أرض غري حمققة من بيعأرباح 

    ٣١,٦٨٩,٨٣٥                مجايلالربح اإل

  مصاريف تشغيلية
    )٣٠,٢٨٠,٠٧٩(    )٨,٢٢٤,٣٠٨(        عمومية وإدارية 

    )١٢,١٥٧,٥٦٣(    )٤,٥٥١,٦٨٩(        بيع وتسويق
  )٢,٠٠٥,٦٤٧(  -      ٥    حتتية بنيةشطب مشاريع تطوير 

    )١٢,٧٥٣,٤٥٤(      )١٢,٧٧٥,٩٩٧(        التشغيليةاخلسارة 

  أخرى )اريفمص( إيرادات
    ٨,٢٧٦,٤٨٦          ٣,٤٩٥,٣٣٣        ٣    إيرادات متويلية

  )١٢٨,٦٤٣,٩٤٤(    -      ٩      ما قبل التشغيل اريفمص
    )١٣٣,١٢٠,٩١٢(      )٩,٢٨٠,٦٦٤(          اخلسارة قبل الزكاة

  )١,٦٠٠,٠٠٠(    -            زكاة

  )٧٢٠,٩١٢١٣٤,(        )٩,٢٨٠,٦٦٤(اخلسارة للفترة صايف

  ١٢      :)ريال سعودي(هم السخسارة 

 ٠,٠٣٨(      )٠,٠٣٨(        التشغيليةاخلسارة(  
٠,٣٥٩(      ٠,٠١٠          تشغيلية أنشطة غريمن  اخلسارة(  
٣٩٧,٠(        )٠,٠٢٧(        للفترة اخلسارة صايف(  

  .املوجزة القوائم املالية األولية ال يتجزأ من هذه جزءاً ٢٠ىل رقم إ ٨رقم  يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  تدفقات النقدية األوليةقائمة ال
)ذلك غريذكر ي ما مل بالريال السعوديمجيع املبالغ (

    يوليو ٢٧للفترة من                 
    تاريخ القرار( ٢٠١٠                
  يونيو ٣٠إىل  )الوزاري                
  )غري مدققة( ٢٠١١      إيضاح          

  النشاطات التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  )١٣٤,٧٢٠,٩١٢(              للفترة رةسااخل صايف

لبنود غري نقديةتعديالت 

  أرض من بيع ةغري حمقق أرباح
  ٣١,٦٨٩,٨٣٥      ٦          زميلةلشركة    

  ١٢٨,٦٤٣,٩٤٤      ٩          شطب مصاريف ما قبل التشغيل
  ٢,٠٠٥,٦٤٧      ٥          تطوير بنية حتتيةشطب مشاريع 

  ١,١٦١,١٤٣                إستهالك
رأس املال العاملتغريات يف 

  )٥٦,٠٤٤,٣٠٠(              عالقة اتذمن طرف  مدينةذمم 
  ٢٢,٨٤٢,٣٣٠                عقار تطوير

  )٣٧,٥٤٨,٣٠٤(              أخرى ذمم مدينةمدفوعات مقدمة و
  ٣١,٢٦٢,٣١٤ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  ١,٦٠٠,٠٠٠                زكاة
  ٥٤٠,٧٩٢  خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني

  )٥١١,٥٦٧,٨(              العمليات أنشطة املستخدم يف صايف النقد

اإلستثمار أنشطةالتدفقات النقدية من 
  )٣٠,٠٠٠,٠٠٠(    ٦      إستثمار يف شركة زميلة

  )٧٩,٧١٧,٨٨٤(    ٥  استثمار عقار إضافات
)٤٥٠,٩٠١(          جتهيزاتممتلكات و اتإضاف

)١١٠,١٦٨,٧٨٥(        اإلستثمار أنشطة املستخدم يف صايف النقد

  التمويل أنشطةالتدفقات النقدية من 
٢,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠      ٨      املدفوعرأس املال 
  ١٤,٧٩٦,٨٧٤      ٧      ساهممطلوب مل

  )٩٥٥,٤٢٥(    ١      زيادة رأس املال املتبقي يف تكلفة
  )٣٢٧,٩٩٢,١٥٣(    ٧      همدفوع ملسام

٢,٠٧٨,٨٤٩,٢٩٦          التمويل أنشطة نعالناتج  صايف النقد

١,٩٦٠,١١٣,٠٠٠نقد وما يعادلهاليف الزيادة صايف 
-          نقد وما يعادله كما يف بداية الفترةال

١,٩٦٠,١١٣,٠٠٠      ٣      نقد وما يعادله كما يف اية الفترةال

  )يتبع(
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  املعرفة االقتصادية مدينةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(
  )تتمة(تدفقات النقدية األولية قائمة ال

)ذلك غريذكر ي ما مل بالريال السعوديمجيع املبالغ (

  للفترة من                  
  ٢٠١٠يوليو ٢٧                    
  )الوزاري تاريخ القرار(                  
  ٢٠١١يونيو ٣٠إىل                   
  )ري مدققةغ(             إيضاح          

  معلومات غري نقديةإضايف عن جدول 
٥٩٣,٢١٧,٣١٣تطوير عقارإستثمار إىل  عقار منحتويل 

٥٣٧,١٥٤,٤٢٣جتهيزاتممتلكات وإستثمار إىل  عقار منحتويل 

٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١        ، أرضاملدفوع امهة عينية يف رأس املالمس

  ١          :ممساهويل موجودات ومطلوبات من حت
  ٣٤,١٠٦,٨٢٦                مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

  ١٢٠,٦٥٣,٠٤٢                ستثماريةإعقارات 
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠                  أرض

  ٤,٥٣٧,٦٣١                ، بالصايف جتهيزاتممتلكات و
  ١٢٨,٦٤٣,٩٤٤                مصاريف ما قبل التشغيل

  ٢٨,١٥٥,٢٧٠                تكلفة زيادة رأس املال
  )٦,٩٣٩,٢٦٤(              تحقة ومطلوبات أخرىمس اريفمص

  )٤,٨٦٥,٧٧٢(              ذمم دائنة
  )٥٢٤,٢٩٩,١(              للموظفني خمصص مكافأة اية اخلدمة

٣٢٧,٩٩٢,١٥٣                  ساهماملمن  صايف املوجودات احملولة

  .املوجزة قوائم املالية األوليةال يتجزأ من هذه ال جزءاً ٢٠ىل رقم إ ٨رقم  يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(
  األولية غريات يف حقوق املسامهنيقائمة الت

)ذلك غريذكر ي ما مل الريال السعوديبمجيع املبالغ (

امــوعخسارة متراكمةرأس املالإيضاح

٢٧مهني كما يف حقوق املسا

٢٠١٠يوليو 
---

٢,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠-٨٢,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠املدفوعمسامهة نقدية يف رأس املال
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠-٨١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و ٥املدفوعرأس املال يفمسامهة عينية

)٢٩,١١٠,٦٩٥()٢٩,١١٠,٦٩٥(-١تكلفة زيادة رأس املال
)١٣٤,٧٢٠,٩١٢()١٣٤,٧٢٠,٩١٢(-صايف اخلسارة للفترة

يونيو٣٠يف حقوق املسامهني كما 

٣,٢٢٩,١٦٨,٣٩٣   )١٦٣,٨٣١,٦٠٧(  ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة( ٢٠١١   

  .املوجزة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاً ٢٠ىل رقم إ ٨رقم  يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  االقتصاديةمدينة املعرفة شركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي الريال بمجيع املبالغ (

  امةمعلومات ع  - ١

هي شركة مسامهة سعودية تأسست يف اململكة العربية  ")الشركة(" إن شركة مدينة املعرفة االقتصادية
يوليو  ٢٧(هـ ١٤٣١شعبان  ١٥ق بتاريخ  /٢٥٦السعودية مبوجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

 ٢٣الصادر يف جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٢٠٣٦٥٩رقم الشركة مبوجب سجل جتاري  سجلت) ٢٠١٠
باستكمال الطرح العام  ٢٠١٠مايو  ٣٠قامت الشركة يف  ).٢٠١٠أغسطس  ٤(هـ ١٤٣١شعبان 

مليار ريال سعودي من رأس مال الشركة يف سوق املال السعودي وقد مت إدراج  ١,٠٢األويل هلا مببلغ 
  ).تداول(املالية السعودية األوراق أسهم الشركة يف سوق 

، ٢١٤٤٢مركز السالمة، جدة شارع األمري سلطان،  ،٦٣٦٠ب .هو صاملسجل إن عنوان الشركة 
  .اململكة العربية السعودية

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف تطوير العقارات املستصلحة واألراضي األخرى يف املدن االقتصادية مبا 
ا من وغريه هامليامعاجلة شبكات االتصاالت وشبكة املياة والكهرباء وحمطات بىن األساسية وفيها ال

املدينة املنورة ، واليت مت استالمها  يفمتتلك الشركة قطعة أرض . األعمال املتعلقة بتطوير املدن االقتصادية
ويعترب املساهم املمول مطور رائد يف حتويل . رأس املالكمسامهة عينية يف املؤسسني من أحد املسامهني 

  .مثل هذه األرض إىل مدينة اقتصادية

مطوري ("الرئيسي للشركة، شركة مطوري مدينة املعرفة االقتصادية احملدودة  متثل نشاطات الشريك
، بأنشطة تتعلق بإنشاء الشركة وتطوير العقارات املذكورة سابقاً بالنيابة عن الشركة قبل ")مدينة املعرفة

نيابة عن قرار الشركاء ، فإن التكاليف املتكبدة من قبل شركة مطوري مدينة املعرفة بال مبوجب. تأسيسها
كما حولت شركة ). تاريخ السجل التجاري( ٢٠١٠أغسطس  ٤الشركة قد مت حتويلها إىل الشركة يف 

واملوظفني ومكافأة اية اخلدمة املتعلقة م إىل  تجهيزاتمطوري مدينة املعرفة بعض املمتلكات وال
ات غري نقدية يف قائمة علوممل التكميليضمن اجلدول  التحويالتعن تفاصيل هذه  اإلفصاحمت . الشركة

  .األولية التدفقات النقدية

  .٢٠١١ يوليو ١٨من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ القوائم املالية األولية على إصدار هذه  متت املوافقة

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  - ٢

مت تطبيق . املوجزة األولية اليةتتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم امل
  .هذه السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفترات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك

  عدادإلأسس ا  ١-٢

على أساس التكلفة التارخيية ووفقاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسيب، وطبقاً  املرفقة القوائم املالية األوليةأعدت 
  .اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيللمعايري احملاسبية الصادرة عن 
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال ملبالغ مجيع ا(

  املالية فترة القوائم  ٢-٢

طبقاً ملعايري القوائم املالية  ٢٠١١ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف القوائم املالية األولية مت إعداد 
، حيث أن كل األولية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، على أساس دمج الفترات

األرباح واملصروفات و اإليرادات وبناءاً على ذلك يتم حتقيق. فترة أولية جزء ال يتجزأ من السنة املالية

يتكون مجيع التعديالت اليت  تشمل علىاملرفقة القوائم املالية األولية  تشمل .خالل الفترةواخلسائر 
لعرض عادل لقوائم املركز املايل ضرورية  دارةها اإلاليت تعتربالعادية املتكررة ستحقات املمن  معظمها

، )تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧مت تأسيس الشركة يف . نقديةالتدفقات الو ونتائج األعمال
 ديسمرب ٣١من تاريخ تأسيسها إىل  ل سنة مالية للشركة تبدأووإستناداً إىل عقد تأسيسها، فإن أ

 .لكل سنة ميالديةديسمرب  ٣١ وتنتهي يفيناير  ١للشركة من  السنة املالية تبدأ ، وبعد ذلك٢٠١١
واملعلومات املتراكمة للفترة  ٢٠١٠ يونيو ٣٠مقارنة كما يف وللفترة املنتهية يف  مبالغال يوجد عليه و

  .٢٠١١يونيو  ٣٠إىل  ٢٠١٠يوليو  ٢٧للفترة من احلالية هي 

  .دقيقاً للنتائج السنوية للعملياتاألولية قد ال متثل مؤشراً  الفترة إن نتائج عمليات

  تقديرات وافتراضات حماسبية مؤثرة  ٣-٢

وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات القوائم املالية األولية يتطلب إعداد 

تاريخ  كما يف احملتملةاملوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات  قيمتؤثر على 
يتم تقييم  .، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفترة املاليةاملوجزة القوائم املالية األولية

من توقعات عوامل أخرى تتضهي مبنية على خربة سابقة وتمر واالفتراضات بشكل مسالتقديرات و
يرات وافتراضات متعلقة باملستقبل، تقوم الشركة بتقد. اليت تعترب مناسبة للظروفباألحداث املستقبلية و

   .واليت وفقاً لتعريفها، نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية

متت مناقشة التقديرات واإلفتراضات ذوي املخاطر التالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة 
  :الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة

تكلفة اإليراداتإستحقاق ) أ(
لتحديد تكاليف اإليرادات املتعلقة بكل . لدى الشركة أرض تتكون من عدد من القطع الفردية

قطعة أرض مباعة خالل الفترة، فإنه يتوجب على اإلدارة تقدير تكاليف البنية التحتية لكل مشروع 
رات يتم مراجعتها إن هذه التقدي. يتم توزيعها لكل قطعة أرض جيب أن هذه التكاليف. التطوير

إن أي تغيري جوهري يف هذه التقديرات ميكن أن يؤدي . وتقييمها بشكل مستمر حسب احلاجة
.إىل حتقيق تكاليف إضافية يف الفترات املستقبلية واملتعلقة بتحقيق إيرادات الفترة السابقة
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( املالية األوليةالقوائم يضاحات حول إ
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  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

تصنيف العقارات) ب(

إستثمارية لقد قامت اإلدارة بإعداد مت تصنيف عقارات الشركة بني عقارات تطوير أو عقارات 

عقارات جاهزة لتحصيل إيراد (تقييمات متعددة لتحديد إذا كان العقار مؤهالً كعقار إستثماري 
أو عقار تطويري والذي يتضمن مشاريع أراضي حتت التطوير أو ) أو تنمية رأس املال/ تأجريي و

إلدارة تأخذ بعني اإلعتبار الغرض من لغرض إعداد هذه التقييمات فإن ا. أراضي جاهزة للتطوير
عندما تقيم اإلدارة أن عدد حمدد من العقارات اإلستثمارية سوف يتم بيعها، . إستخدام هذا العقار

فإنه يتم حتويلها بناءاً على القيمة احلالية إىل عقارات تطوير على أن تكون حتت التطوير وال تدر 
  .إيرادات

  إستثمار يف شركات زميلة  ٤-٢

للشركة تأثري جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك اليت يكون  اتلشركات الزميلة هي الشركا

من حقوق % ٥٠و% ٢٠سيطرة على أعماهلا أو سياساا، ويصاحب ذلك، ملكية نسبة تتراوح بني 
يتم قيد اإلستثمارات يف شركات زميلة بإستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئياً . التصويت
  .بالتكلفة

تقيد حصة الشركة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل، كما 
يتم تعديل القيمة . تقيد حصتها يف التغري يف اإلحتياطات الذي حيدث بعد الشراء يف اإلحتياطيات

خسائر شركة يف  الشركةعندما تكون حصة . الدفترية لإلستثمار باحلركة املتراكمة ملا بعد الشراء

زميلة مساوية حلصتها يف الشركة الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد 
  .الشركة أي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة

إىل حد قيمة اإلستثمار يف  ةيتم إستبعاد األرباح غري احملققة من املعامالت بني الشركة وشركاا الزميل
يتم إستبعاد األرباح غري احملققة الناجتة من املعامالت مع الشركات الزميلة مقابل . الشركة الزميلة

يتم إستبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لألرباح غري احملققة . اإلستثمار يف الشركات الزميلة
  .وجود دليل هبوطل بإستثناء إستبعادها إىل احلد الذي ال يشري

قانوين،  مايل أو الية للشركة الزميلة، وال يوجد أي التزامحلعندما تزيد األرباح غري احملققة عن القيمة ا

فإن الربح يتحقق يف قائمة الدخل يف السنوات الالحقة، عندما تعلن الشركة الزميلة أرباح، فإن 
يتم تأجيل . قيق الربح املقيد مسبقاً يف الدخلالشركة قد ال حتقق أي حصة يف األرباح إىل أن يتم حت

 مايل أو الربح وحتقيقه يف السنوات الالحقة عندما تعلن الشركة الزميلة أرباح، إذا كان هناك أي التزام
  .قانوين على الشركة

  .األولية يتم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن اإلستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل
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  التقارير القطاعية  ٥-٢

  القطاع التشغيلي) أ(
  :إن القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت

تعمل يف أنشطة تدر إيرادات.  
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادرتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا

.وتقييم األداء
ية بشكل منفصلتتوفر عنها معلومات مال.  

  القطاع اجلغرايف) ب(
اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف بيئة العمليات وإن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات 

  .اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى

  العمالت األجنبية  ٦-٢

  الرئيسيةعملة ال) أ(
  .بالريال السعودي وهي عملة عرض القوائم املالية للشركةالقوائم املالية األولية لبنود يف هذه تظهر ا

  معامالت وأرصدة) ب(
رف سعار الصأساس أالريال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل

لعملة الناجتة عن تسوية تلك يتم قيد أرباح وخسائر فروق ا. السائدة يف تاريخ تلك املعامالت
أساس أسعار  املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على

  .األولية الدخلضمن قائمة  ، واليت مل تكن جوهرية للفترة،صرف العمالت السائدة

نقد وما مياثله  ٧-٢

ما مياثله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى يشتمل النقد و
  .، إن وجدتمن تاريخ الشراء قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 

  مدينة ذمم  ٨-٢

ل يتم عم. تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
من  الشركةخمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 

يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة . حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة
قابلة عندما تكون الذمم املدينة غري ". بيع وتسويق اريفمص"األولية وتظهر حتت بند  الدخل

تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت . للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
  .األولية الدخليف قائمة " بيع وتسويق اريفمص"الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على 
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  عقارات استثمارية  ٩-٢

رأس املال أو كالمها، وال تستخدم من  تصنف العقارات املقتناة ألغراض اإلجيار طويل األجل أو تنمية
تكاليف املتعلقة بتطوير البنية و ضتتضمن األر يةاالستثمارالعقارات . قبل الشركة كعقارات استثمارية

يف قيمة وتدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم صايف االستهالك واهلبوط  .التحتية

التكلفة التارخيية تتضمن املصاريف . ليت تدرج بالتكلفةوا نشاءباستثناء العقارات قيد اإلالعقارات، 
ات الية للموجوداحلتدرج املصاريف الالحقة ضمن القيمة  .املتعلقة بشكل مباشر يف اقتناء املوجودات

عندما يكون هناك احتمال لوجود منافع اقتصادية مرتبطة . ، كما هو مالئممنفصل أصلأو تدرج ك

الية احليتم استبعاد القيمة . الشركة واليت ميكن قياسها بشكل موثوق ستعود بالنفع على األصلذا 
خالل الفترة  األولية الدخلالعادية يف قائمة  واإلصالحاتيد مصاريف الصيانة يتم ق .للجزء املستبدل

  .استحقاقها املالية عند

ل على أساس ال يتم استهالك األراضي، حيمل االستهالك على املوجودات األخرى على قائمة الدخ
  .طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا

أرباح . تتم مراجعة العمر اإلنتاجي واالستهالك، وتعديله أن لزم، يف تاريخ كل قائمة مركز مايل
 ية وتقيد يف قائمة الدخلوخسائر بيع موجودات حتدد عن طريق مقارنة التحصيالت مع القيمة الدفتر

  .األولية

يف مؤكد يتم حتويل العقارات من عقارات استثمارية إىل عقارات تطوير فقط عندما يكون هناك تغري 
تتم مثل هذه التحويالت طبقا للقيمة الدفترية . االستعمال من واقع بدء أعمال التطوير بغرض البيع

.للعقارات يف تاريخ التحويل

  لتطويرعقارات ا   ١٠-٢

تصنف العقارات اليت يتم اقتناؤها أو إنشاؤها أو هي يف طور اإلنشاء لغرض البيع كعقارات للتطوير، 
  :تتضمن التكاليف. تدرج العقارات غري املباعة بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل

التملك احلر وحقوق إجيار األراضي.
شاءاتاملبالغ املدفوعة ملقاويل اإلن.
 ،للخدمات مهنية  أتعابتكاليف القروض، التصميم والتخطيط، وتكاليف حتضري املوقع

.متعلقةأخرى قانونية، ضرائب حتويل عقارات، تكاليف إنشاءات غري مباشرة وتكاليف ال
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على  بناءا. إن صايف القيمة القابلة للتحقيق تتمثل يف سعر البيع املقدر ضمن النشاط الطبيعي للشركة
قصا ان جوهرياً،إذا كان  بالقيمة الزمنية للنقدويتم خصمها أسعار السوق كما هو يف تاريخ التقرير 

  .االنتهاء والتكاليف املقدرة للبيعحىت تكاليف 

على احلجم النسيب للعقار  بناًءكاستبعاد وحتدد  األولية تقيد تكاليف عقارات التطوير يف قائمة الدخل
  .املباع

جتهيزاتلكات وممت   ١١-٢

التارخيية بعد خصم اإلستهالكات املتراكمة ما عدا إنشاءات  التكلفةب تجهيزاتالاملمتلكات وتظهر 
 الدخلعلى قائمة ستهالك حيمل اال. ال يتم إستهالك األراضي .حتت التنفيذ واليت تظهر بالتكلفة

ودات لتصل لقيمتها كخردة لتوزيع تكلفة هذه املوج وذلك طريقة القسط الثابت على أساس األولية
:هلا كما يلي على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة

  عدد السنوات  

    ١٠    مباينحتسينات على 
    ٣    مكتبية جتهيزات

    ٥    أثاث وتركيبات
    ٤    سيارات

حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف قائمة 
  .األولية دخلال

 اإلنتاجي املقدر لألصلعمر الاليت ال تزيد جوهريا من  ات العاديةواإلصالح مصروفات الصيانة تقيد
يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم . يف قائمة الدخل األولية عند تكبدها

  .استبعاد األصل الذي مت استبداله

  غري املتداولةيف قيمة املوجودات  اهلبوط  ١٢-٢

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف   
يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف . الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد

لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية 
لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع . أيهما أعلى ،لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

). وحدات مدرة للنقد(املوجودات على أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 
اولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف يتم مراجعة املوجودات غري املتد

  . قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة مالية
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

الوحدة يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  هلبوطإذا ما مت الحقاً عكس خسارة ا
القيمة الدفترية فيما لو مل  عن زيدي ، على أاللالستردادالقابلة تها لقيمل التقدير املعدإىل املدرة للنقد 

يتم إثبات . يف السنوات السابقةالوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو  هلبوطيتم إثبات خسارة ا
 هلبوطخسارة اال يتم عكس  .األولية الدخلقائمة إيرادات يف كيف القيمة فوراً  هلبوطعكس خسارة ا

  .قيمة املوجودات غري امللموسة يف

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٣-٢

سواء مت إصدار فواتري  ،يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة
  .أو ال الشركةمبوجبها إيل 

  خمصصات  ١٤-٢

ناتج عن حدث سابق،  إلتزام قانوين حايل أو متوقع الشركةاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات
  .حتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليهإوهناك 

  زكاةال  ١٥-٢

يتم حتميل الزكاة املسـتحقة   .")املصلحة(" مصلحة الزكاة والدخل نظمةأل ختضع الشركة للزكاة وفقاً
 جيل املبالغ اإلضافية املسـتحقة مبوجـب التسـويات   يتم تس. األولية الدخلعلى الشركة على قائمة 

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مـع   .وجدت، عند حتديدها النهائية، إن
  .أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي

  للموظفني اخلدمة ايةخمصص مكافأة   ١٦-٢

شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية  للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة اية 
يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس  .األولية قائمة الدخلوحيمل على من قبل الشركة  السعودية

كما يف تاريخ قائمة القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله 
يتم إحتساب املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني . األولية املركز املايل

  .، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعوديةاألخرية وعدد سنوات خدمام املتراكمة

  حتقيق اإليرادات  ١٧-٢

يكون من احملتمل أن املنافع االقتصادية من البيع تتدفق على الشركة يتم حتقيق إيرادات الشركة عندما 
حني ميكن قياس اإليرادات واملصروفات بدقة وحني يتم نقل املخاطر والعوائد من ملكية العقار 

يف حالة التبادل املشروط يتم اإلفصاح عن املبيعات . للمشتري وهو عادةً تبادل غري مشروط للعقود
  .ء مجيع الشروط اهلامةعندما يتم استيفا
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما مللسعودي ابالريال مجيع املبالغ (

عندما يتم نقل املخاطر والعوائد من ملكية العقار يف جمملها يف وقت واحد، يتم اإلفصاح عن اإليرادات 
الشركة حتدد نقطة اإلفصاح أن يكون الوقت الذي يأخذ املشتري . واملصروفات املتعلقة ا يف ذلك الوقت

  .ملكية العقار

 ،من ملكية أعمال حتت اإلنشاء يف وضعها احلايلإىل املشتري وخماطر وعوائد كبرية عندما يتم نقل السيطرة 
  .جنازيتم اإلفصاح عن اإليرادات على أساس تدرجيي باستخدام نسبة اإلمع تقدم األعمال 

  مصاريف ما قبل التشغيل  ١٨-٢

، يف حني األولية قائمة الدخل حتمل مصاريف ما قبل التشغيل اليت ليست ذات فائدة ما بعد الفترة احلالية إىل
  .يتم رمسلة التكاليف اليت سوف يستفاد منها يف فترات مقبلة

  مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية ١٩-٢

تكون ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  والتسويق والعمومية واإلداريةف البيع ـمصاري تشتمل
توزع هذه . ة املتعارف عليهايلمبادئ احملاسبلوفقاً كما هو مطلوب  جاإلنتا اليفتك بالضرورة جزءاً من

، إن لزم األمر، بطريقة اإليرادات اليفتكواإلدارية ووالعمومية  سويقمصاريف البيع والت التكاليف بني
  .منتظمة

  إجيار تشغيلية عقود ٢٠-٢

  .على مدى فترة اإلجيار األولية لدخلااملتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة  صاريفيتم حتميل امل

  نقد وما يعادله  - ٣

     ٢٠١١يونيو  ٣٠                    
  )غري مدققة(                          

    ١,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠            وديعة مراحبة ألجل  
  ١١٣,٠٠٠            نقد يف الصندوق  

              ١,٩٦٠,١١٣,٠٠٠

إن وديعة املراحبة . بنك جتاري حملي بالريال السعودي وديعة املراحبة اآلجلة والنقد لدى البنوك أودعت يف  
  .اآلجلة تدر عوائد مالية بأسعار السوق السائدة
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠وليو ي ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

  تطويرال اتعقار  - ٤
     ٢٠١١يونيو  ٣٠                  

  )غري مدققة(            إيضاح              

-            ٢٠١٠يوليو  ٢٧  
  ٩٣,٢١٧,٣١٣    ٥        يةإستثمار اتمن عقار أرض حمولة  
  )٢٢,٨٤٢,٣٣٠(          إىل تكلفة إيرادات حتويل  

  ٧٠,٣٧٤,٩٨٣          ٢٠١١ يونيو ٣٠  

  يةإستثمار اتعقار  - ٥
     ٢٠١١يونيو  ٣٠                

  )غري مدققة(            إيضاح              

-            ٢٠١٠يوليو  ٢٧  
  من مؤسسة املساهممسامهة أرض عينية يف رأس املال   
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠      ٨        مؤسس مساهم والديه،لد اهللا امللك عب    

  ١٤٥,٦٥٣,٠٤٢      ١        حتويل من مساهم  
  ٧٩,٧١٧,٨٨٤            لتكلفة بنية حتتية إضافات  
  )٩٣,٢١٧,٣١٣(  ٤        تطويرال اتإىل عقار حتويل  
  )٢,٠٠٥,٦٤٧(          شطب  
  )٣٧,١٥٤,٤٢٣(          جتهيزاتإىل ممتلكات و حتويل  

٣١,٠٩٢,٩٩٣,٥٤          ٢٠١١ يونيو ٣٠

تطوير ل مليون ريال سعودي ١٢٠,٦٥مليون ريال سعودي لألرض و  ٢٥ منمن مساهم  احملوليتكون 

متثل . امللغاةشطب تكلفة بعض مشاريع تطوير البنية التحتية ميثل ال. على األرضاحململة البنية التحتية 
.املبنية على األرض التحتية البنية لفةتك ٢٠١١و  ٢٠١٠خالل السنتني  بشكل أساسي اإلضافات
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي ريال بالمجيع املبالغ (

  ةزميل شركة يفإستثمار   - ٦

حمدودة يف اململكة  سؤوليةم ذات سعودية قامت الشركة وطرف ثالث بإنشاء شركة ،٢٠١١خالل مارس 
من % ٥٠متتلك الشركة ". العقاريةاملعرفة "شركة املعرفة العقارية احملدودة  حتت إسم العربية السعودية

مل  .شركة زميلةك وعليه، مت إحتساا .ولكن بدون حق السيطرة احملدودة العقاريةاملعرفة  ةشرك رأس مال
تاريخ السجل ( ٢٠١١مارس  ١٣العقارية أي إيرادات أو مصاريف خالل الفترة من املعرفة حتقق 

  .٧إيضاح أنظر  .٢٠١١ يونيو ٣٠إىل ) احملدودة لعقاريةملعرفة الشركة ا التجاري

  :ةزميلشركة يف ة اإلستثمار حركفيما يلي 

     ٢٠١١يونيو  ٣٠                    
  )غري مدققة(                       

-            ٢٠١٠ وليوي ٢٧  
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠            العقارية املعرفة اإلستثمار يف إىل إضافات  
  خالل يف املعرفة العقارية مسامهة إضافية حلقوق املسامهني  
  ٥,٠٠٠,٠٠٠            ٢٠١١يونيو  ٣٠الثالثة أشهر املنتهية يف     
  )٠٠٠,٠٠٠٣٠,(        لعقاريةلمعرفة ال أرض من بيعغري حمقق  لربحتعديل   

-          ٢٠١١ يونيو ٣٠

بعاد تمت إس .العقارية املعرفة إىل راضياألقطع  من عدد حمدد لبيع ٢٠١١مارس  ٢٧الشركة يف  تعاقدت
. العقاريةاملعرفة العقارية بتعديلها مقابل إستثمار الشركة يف املعرفة  املتعلق بعملية البيع إىل غري احملقق الربح

املعرفة كإيراد بعد أن تقوم قيدها مؤجل يتم  ربحإستثمار الشركة ك نزيد عي ذيالقق احملغري  الربحمتّ قيد 
  .العقارية ببيع األرض لطرف ثالث

  :الغري حمقق الربححركة فيما يلي 
     ٢٠١١يونيو  ٣٠                    
  )غري مدققة(                       

  ٣١,٦٨٩,٨٣٥          العقاريةاملعرفة إىل  أرض من بيع غري حمقق ربح  
  :ناقصاً  
  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(          مار يف املعرفة العقاريةثاست  
  )٥,٠٠٠,٠٠٠(          مسامهة إضافية حلقوق املسامهني  

١,٦٨٩,٨٣٥              ربح مؤجل
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

  ي عالقةأمور متعلقة بأطراف ذو  - ٧

  معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١-٧
تتلخص أهم املعامالت من األطراف ذوي العالقة اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة ضمن 

  :مبا يليالقوائم املالية األولية 
  للفترة من                    
  ٢٠١٠يوليو ٢٧                    
  )الوزاري تاريخ القرار(                  
  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل                   
  )غري مدققة(                إيضاح              

  ٨٦,٢٢٢,٠٠٠    ٦        بيع أرض لشركة زميلة
  ٣٢٧,٩٩٢,١٥٣    ١        من مساهم، بالصايف حمولة وجودات ومطلوباتم  

  ٣٢٧,٩٩٢,١٥٣            ملساهم متت مدفوعات
  ١٤,٧٩٦,٨٧٤            أموال مستلمة نيابة عن مساهم

  ف ذوي عالقةأرصدة مع أطرا   ٢-٧
  :فيما يلي أهم أرصدة اية السنة الناجتة عن املعامالت مع أطراف ذوي عالقة

  ذمم مدينة من طرف ذي عالقة) أ
  ٢٠١١ يونيو ٣٠            

  )غري مدققة(

  ٥٦,٠٤٤,٣٠٠          العقاريةاملعرفة 

الدفع بعد إستيفاء الشروط التالية، أيها  تستحقو بيع أرض خالل الفترةبالعقارية املعرفة املدينة من  ةالذم تتعلق
  :حيدث أوالً

لعقاريةلمعرفة دة السكن على األرض املباعة لحإكتمال أعمال بناء و.
وحدة سكنية ةبيع أي.
 العقاريةاملعرفة حتويل ملكية أي قطعة أرض إىل طرف ثالث من األرض املباعة إىل.

املبلغ املتبقي قبل مرور ثالثة سنوات من تاريخ عقد  كاملدفع على ية العقاراملعرفة يف كل األحوال، وافقت 
مصدق ومعتمد بضمان  مليون ريال سعودي ٢٨,٠٢واليت تبلغ  الذمة املدينةمن % ٥٠كما متّ ربط .البيع

من رأس مال شركة % ٥٠واليت متتلك  "العقارية"العقارية املسمى  السعودية لشركةا وذلك مقابل حصة
  .لعقارية احملدودةاملعرفة ا

مطلوب ملساهم) ب
  ٢٠١١يونيو  ٣٠            

  )غري مدققة(

  ١٤,٧٩٦,٨٧٤      مطوري مدينة املعرفة اإلقتصادية
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  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧وللفترة من  ٢٠١١يونيو  ٣٠يف لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

  رأس املال  - ٨

 لوكةريال سعودي للسهم الواحد مم ١٠مليون سهم بقيمة إمسية  ٣٣٩,٣يتكون رأس مال الشركة من 
  :كما يلي

)قيمة األسهم(س املالأرسهمعدد األاملسامهني
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مؤسسة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لوالديه

٨٣,٠٠٠,٠٠٠٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠اديةفة االقتصشركة مطوري مدينة املعر
٢١,٧٢٠,٠٠٠٢١٧,٢٠٠,٠٠٠)صافوال(شركة جمموعة صافوال

١٣,٥٧٥,٠٠٠١٣٥,٧٥٠,٠٠٠احملدودةريةشركة إدارة وإمناء املشاريع العقا
١٠,٨٦٠,٠٠٠١٠٨,٦٠٠,٠٠٠شركة طيبة القابضة

٥,٤٣٠,٠٠٠٥٤,٣٠٠,٠٠٠ة للتطوير العقارييالشركة الرباعية الدول
٢,٧١٥,٠٠٠٢٧,١٥٠,٠٠٠شركة إيبال املتطورة للعقار
٢٣٧,٣٠٠,٠٠٠٢,٣٧٣,٠٠٠,٠٠٠إمجايل املؤسسني املسامهني

١٠٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠يف السوق السعوديرح العام األويلالط
٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠

  ما قبل التشغيل مصاريف  - ٩

 ٢٠٠٦أكتوبر  ٣٠بني  نيابة عن الشركة املؤسسني املسامهني من قبل تشغيلما قبل ال مصاريفمت تكبد 
أغسطس  ٤طلوبات أخرى يف املوجودات وامل فة إىلباإلضاإىل الشركة  هامت حتويل. ٢٠١٠أغسطس  ٤و 

  .هاشطب مت وقد) تاريخ السجل التجاري( ٢٠١٠

  إجيارات تشغيلية  - ١٠

بلغت مصاريف اإلجيار . وسياراا موظفيها سكنوكاتبها مللدى الشركة عقود إجيارات تشغيلية متنوعة 

يوليو  ٢٧للفترة من (يون ريال سعودي مل ٠,٧مبلغ  ٢٠١١يونيو ٣٠املنتهية يف  أشهرلفترة الثالثة 
  ).مليون ريال سعودي ١,٤٩ : ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل ) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠



 - ٢٠ -

  مدينة املعرفة االقتصاديةشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مدققة( القوائم املالية األوليةيضاحات حول إ
) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠١٠يوليو  ٢٧ترة من وللف ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠إىل 
)ذلك غريذكر ي ما ملالسعودي بالريال مجيع املبالغ (

  :تنتهي يف غضون سنة وأكثر من سنة كما يلي واليت غري قابلة لإللغاءال تتلخص تعهدات اإلجيارات املستقبلية

  ٢٠١١ يونيو ٣٠                  
  )مدققة غري(                      

    ٢,٢٤٠,٥٠٨            خالل سنة واحدة
٥,٩٠٠,٢٥٤            من سنتني إىل مخس سنوات

            ٨,١٤٠,٧٦٢

  قطاعيةمعلومات   - ١١

  .القطاعيةعلومات امل عليها ال تنطبق، بالتايلو. يف اململكة العربية السعودية على العقار الشركة بشكل أساسي تركز

  السهم رةخسا  - ١٢

 تشغيلية وصايفالغري  العملياتمن  اخلسارةو التشغيلية من العمليات اخلسارة خسارة السهم بقسمة ابحتسإمت 
  .مليون سهم ٣٣٩,٣عدد األسهم القائمة خالل الفترة واليت بلغت  توسطماخلسارة للفترة على 

  تعهدات  - ١٣

 مبلغ ٢٠١١يونيو ٣٠حىت  يتم تكبدها وملعليها الشركة  تعاقدتستشارية اليت اإلو الرأمسالية النفقاتبلغت 
أصدرت  .اإلجيارات التشغيلية فيما يتعلق بتعهدات ١٠أيضاً أنظر إيضاح . تقريباً مليون ريال سعودي ٦٢٤,٥

مليون  ١١٤,٥ مببلغ العمل الطبيعييف سياق  نيابة عن الشركة ديةمستنالبنوك اليت تتعامل معها الشركة اعتمادات 
  .ريال سعودي




