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 معلومات الشركة -1
 

ً بـِ "المجموعة"( من الشركة وشركاتها  تتكون شركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا
تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات والمدن االقتصادية والمشاريع التطويرية األخرى بما في ذلك  المختلفة. التابعة السعودية  

مشاريع البنية التحتية وشبكات االتصاالت محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المياه واألعمال األخرى المرتبطة 
تمتلك الشركة قطع أراضي في المدينة المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي  عربية السعودية.بتطوير المدن االقتصادية في المملكة ال

 المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مدينة اقتصادية.   
 

/ ق 256إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم 
الصادر في المدينة  4650071196م( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـ )1431شعبان  15بتاريخ 

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

، المملكة العربية 41561المدينة المنورة    43033لملك عبد العزيز، ص.ب.  إن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق ا
 السعودية.

 
لدى الشركة فرع باسم معهد المدينة للقيادة وريادة األعمال )"مايل"( الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب لكبار الموظفين ومقره في 

م( الصادر عن  2011سبتمبر  19هـ )الموافق 1432وال ش 21بتاريخ  4650053318المدينة المنورة بموجب الترخيص رقم 
تم تصنيف عمليات الفرع كعمليات متوقفة )الرجوع إلى اإليضاح  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.

18 .) 
 

وشركاتها التابعة التالية والتي تعمل بموجب سجالت تتضمن القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة المرفقة حسابات الشركة وفرعها  
 تجارية منفصلة.

 

 بلد التأسيس الشركات التابعة 
رأس المال 

 المدفوع

 نسبة الملكية الفعلية
مارس  31

 م2021
ديسمبر  31

 م 2020
 % 100 %100 1,000,000 السعودية شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة )"منشآت"(

 % 100 %100 633,000,000 السعودية مشاريع المعرفة العقارية المحدودة )"مشاريع"(شركة 
شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة 

 % 80 %80 467,765,000 السعودية )"الغراء"(
 % 100 %100 50,000,000 السعودية شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"(

المعرفة للضيافة المحدودة )"مكارم شركة مكارم 
 % 100 %100 56,400,000 السعودية  للضيافة"(

شركة بوابة المدينة العقارية )"بوابة المدينة"( )انظر 
 - %80 20,000 السعودية (.  22واإليضاح  اإليضاح أدناه

 
 تابعة، وهي شركة بوابة المدينة )الشركة التابعة(.م، بدأت الشركة مشروعاً جديداً من خالل إنشاء شركة 2020يونيو  24بتاريخ 

  وقد تم تحويل األراضي وتكاليف البنية التحتية ذات الصلة من شركة الغراء. من الشركة التابعة. %80تمتلك المجموعة نسبة 
 

 م. 2021مارس  31لم تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع أعمالها كما في 
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 أساس اإلعداد  -2
 
  بيان االلتزام 2-1

الدولي م وفقاً لمعيار المحاسبة 2021مارس  31أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 .  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية34)
 

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة 
م )انظر اإليضاح 2020ديسمبر  31حدة للمجموعة للسنة المنتهية في ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المو

م ليست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي يمكن 2021مارس    31باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج للفترة االولية المنتهية في   (.  2-5
 م. 2021ديسمبر  31توقعها للسنة المالية المنتهية التي تنتهي في 

 
م أنها تلزم الشركات المدرجة باالستمرار في اتباع نموذج التكلفة لقياس 2019ديسمبر  30أعلنت هيئة السوق المالية في يوم 
( في القوائم المالية المعدة للفترات المالية  40( والعقارات االستثمارية )معيار المحاسبة الدولي  16الممتلكات )معيار المحاسبة الدولي  

كما تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة باتباع نموذج التكلفة لقياس  م. 2022مالية، التي تبدأ قبل سنة ضمن السنوات ال
التزمت المجموعة بالمتطلبات الواردة في القوائم المالية   م.  2020يناير    1المعدات والموجودات غير الملوسة لخمس سنوات تبدأ من  

 األولية الموحدة الموجزة المرفقة.
 
 أساس التوحيد 2-2

الشركات  م. 2021مارس  31تتكون القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول  التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. 

على العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر   التأثيرفي  على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة  
 فيها.

 
 أساس القياس 2-3

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

 
 عملة التشغيل والعرض 2-4

 وعملة العرض. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي العملة التشغيلية للمجموعة 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-5

يتطلب إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات 
لتقرير المالي، ومبالغ اإليرادات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ ا 

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة   والمصروفات المصرح عنها خالل فترة التقرير المالي. 
التقديرات واالفتراضات تتم مراجعة   وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.

يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات، وفي حال أثرت  األساسية بصورة مستمرة.
تقوم  ة.المراجعة على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت المراجعة على الفترات الحالية والمستقبلي

وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات  المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل.
 العالقة.   

 
إن األحكام الجوهرية التي وضعتها اإلدارة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من  

م باستثناء 2020ديسمبر  31التقديرات كانت مماثلة لتلك األحكام الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 التغيرات المذكورة ادناه. 

 
  مبدأ االستمرارية

عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي  أعدت المجموعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كمنشأة مستمرة.  
توصلت اإلدارة إلى قناعة بأن هناك توقعات معقولة أن لدى المجموعة الموارد  شكوك جوهرية قد تثير الشك حول هذا االفتراض.   

 ( شهراً من تاريخ الفترة التي أعد عنها التقرير. 12مستقبل المنظور، وليس أقل من فترة )للياتها في االكافية لالستمرار في عم
   .19( في اإليضاح 19-باإلضافة إلى ذلك، تم اإلفصاح عن تقييم أثر فيروس كورونا )كوفيد
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  التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة -3

 
إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة تتوافق مع تلك المتبعة في 

م ـ باستثناء ما يتعلق بتطبيق التعديالت على 2020ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحّدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت  م. كما هو مبين ادناه. 2021يناير  1عتباراً من المعايير ا

 أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
 
 م2020يناير  1التعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التنفيذ في  3-1

الموجزة م، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة 2021يسري مفعول العديد من التعديالت ألول مرة في 
 (، فيما يلي طبيعة وتأثير هذه التغيرات:34وبموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي ) .للمجموعة

 
( ومعيار المحاسبة 9المالي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  :2المرحلة  -"تعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعي "  3-2

( والمعيار الدولي للتقرير المالي 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي ) ( والمعيار39الدولي )
(16) 

 
ل خالي من المخاطر تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بدي

  تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية: تقريباً.
 

تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة كتغيرات  •
  السوق.على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في 

السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة   •
  التحوطية.

تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر   •
  ط.كتحوط لعنصر التحو

 
تنوي المجموعة استخدام الطرق المساعدة في  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

 الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ.
 
 العقارات االستثمارية -4

 
  مارس 31

  م2021
 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة(
   

 2,512,980,719 2,565,716,142 في بداية الفترة/ السنة 
 52,735,423 7,950,778 إضافات، تتعلق بشكل رئيسي بتكاليف بنية تحتية

 ─────────── ─────────── 
 2,565,716,142 2,573,666,920 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═══════════ ═══════════ 
 

وقررت اإلدارة أن العقارات  العقارات االستثمارية للمجموعة من عقارات تجارية في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.تتكون  
مليار لاير  1,3م: 2020ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1,3االستثمارية تتكون من فئتين من الموجودات، وهما أراضي بقيمة 

مليار لاير سعودي( بناًء على طبيعة  1,2م: 2020ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1,2تية بمبلغ سعودي( وتكلفة البنية التح
مليار  5,5م بقيمة 2020ديسمبر  31تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  وخصائص ومخاطر كل عقار.

قبل مقيّم مستقل ومؤهل مهنياً وهو شركة أمام للتقييم العقاري  من  مليار لاير سعودي( 5,1م: 2019ديسمبر  31) لاير سعودي
)"أمام"( باستخدام كل من منهج السوق المماثل ومنهج القيمة المتبقية ولديها خبرات حديثة في اماكن وقطاعات العقارات االستثمارية  

على الرغم من تنفيذ  المعتمدين.ئة السعودية للمقيمين تم تطبيق نموذج تقييم، وفقًا للنموذج الموصى به من قبل الهي التي يتم تقييمها.
التقييم في نهاية السنة، لم يكن هنالك تغير جوهري في الظروف ما بين نهاية السنة وتاريخ التقرير قد يتطلب تعديالت أو إعادة تقييم 

ى أنه ال يوجد تأثير جوهري على المشاريع وخلصت إل 19-قامت المجموعة بتقييم التأثير الناتج عن كوفيدفي تاريخ التقرير المالي. 
إضافة لذلك، ونظراً إلى الفرق الجوهري بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للعقارات االستثمارية، والذي تم  االستراتيجية للمجموعة.

على سبيل المثال،   ض القيمة.م كما هو مذكور أعاله، فال يوجد مؤشر على انخفا2020ديسمبر    31تحديده من قبل مقيم مستقل كما في
م، فال 2020ديسمبر  31مقارنة بتاريخ  %25كما في تاريخ التقرير المالي، إذا انخفضت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بنسبة 

 يوجد مخاطر انخفاض في القيمة.
 

 ت االستثمارية للمجموعة. كما تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر للطرق واالفتراضات المستخدمة في تقييم العقارا
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 عقارات قيد التطوير -5

 

 

  مارس 31

  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 164,625,086 85,808,790 في بداية الفترة/ السنة 

 3,475,745 93,675 إضافات 

 ( 82,292,041) (16,833,680) بالعقارات المباعة تحويل إلى تكلفة اإليرادات تتعلق 

 ───────── ───────── 

 85,808,790 69,068,785 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═════════ ═════════ 

 

م بشكل رئيسي دفعات مقدمة ودفعات حسب العمل المنجز إلى المقاول ألعمال االنشاء 2019م , 2020تمثل اإلضافات خالل سنتي 

بلغت القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير للمجموعة وفقاً لتقرير مقيم مستقل ومؤهل مهنياً وهو شركة )"أمام"( للتقييم  المشروع.على  

مليون لاير سعودي. على الرغم   312م:  2019ديسمبر  31ي )مليون لاير سعود 224م حوالي 2020ديسمبر   31العقاري كما في 

السنة، لم يكن هنالك تغير جوهري في الظروف ما بين نهاية السنة وتاريخ التقرير قد يتطلب تعديالت أو من تنفيذ التقييم في نهاية 

قامت المجموعة باألخذ بعين االعتبار أي مؤشرات انخفاض قيمة تدل على أن صافي القيمة القابلة   إعادة تقييم في تاريخ التقرير المالي

على سبيل المثال، كما في  قل من القيمة الدفترية وخلصت إلى أنه ال يوجد أي أثر جوهري.للتحقق المقدرة للعقارات قيد التطوير أ

م، فال يوجد 2020ديسمبر  31مقارنة بتاريخ  %25تاريخ التقرير المالي، إذا انخفضت القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير بنسبة 

 مخاطر انخفاض في القيمة. 

 

 تمر للطرق واالفتراضات المستخدمة في تقييم العقارات قيد التطوير للمجموعة. كما تقوم اإلدارة بعمل تقييم مس

 

ً إن األرصدة أعاله مُ   لهذه الفئات كما يلي: فصلة وفقا

 

  مارس 31

  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 46,585,932 46,585,932 أراضي 

 39,222,858 22,482,853 عقارات قيد التطوير

 ────────── ───────── 
 69,068,785 85,808,790 

 ══════════ ═════════ 

 

 الذمم المدينة التجارية -6

 

 

  مارس 31

 م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 15,289,352 17,094,992 عمالء تجاريون لبيع فلل سكنية

 2,788,430 5,270,999 عمالء تجاريون مقابل خدمات

 ───────── ───────── 

 22,365,991 18,077,782 

 ═════════ ═════════ 

 



 )شركة مساهمة سعودية(  القتصاديةشركة مدينة المعرفة ا

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2021 مارس 31في 

 )باللاير السعودي(
 

10 

 موجودات العقود ومطلوبات العقود -7

 

 

  مارس 31

  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 221,783,099 237,696,848 تكاليف متكبدة لعقود مكتملة

 98,593,002 108,432,230 المقدرةاألرباح 

 ───────── ───────── 

 346,129,078 320,376,101 

 (153,700,140) (173,142,964) ناقص: فواتير مرحلية صادرة حتى تاريخه

 ───────── ───────── 

 172,986,114 166,675,961 

 ═════════ ═════════ 

 

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

  مارس 31 

  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 116,704,883 122,672,374 الجزء غير المتداول –موجودات العقود 

 49,971,078 50,313,740 الجزء المتداول –موجودات العقود 

 ───────── ───────── 

 172,986,114 166,675,961 

 ═════════ ═════════ 

 

، وقامت االدارة بتخفيض الدفعة المقدمة المطلوبة قبل تاريخ تسليم الوحدات المباعة لعمالئها 2تم االنتهاء من مشروع دار الجوار  

  1بناًء عليه طبقت اإلدارة العنصر التمويلي الجوهري على جميع العقود المبرمة ابتداًء من  وتم تمديد شروط الدفع لفترات أطول.

 م.  2020يناير 

 

 االستثمارات قصيرة األجل - 8

 

 

  مارس 31

  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة(

   

 46,088,167 - ودائع مرابحة

 ═════════ ═════════ 

 

آجال استحقاق أصلية تتراوح من  م االستثمارات في ودائع مرابحة ذات  2020ديسمبر    31تمثل االستثمارات قصيرة األجل كما في  

يتم إيداع ودائع المرابحة   يتم عرض ودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد وما في حكمه. أشهر.  6إلى    3

 إن ودائع المرابحة تسفر عن دخل مالي بمعدالت السوق السائدة. لدى بنوك تجارية محلية والمقومة باللاير السعودي.



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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 النقد وما في حكمه - 9

 

 
تُدر ودائع المرابحة دخالً مالياً  يتم إيداع ودائع المرابحة والنقد لدى بنوك لدى بنوك تجارية محلية، وتكون مقومة باللاير السعودي.

 بمعدالت السوق السائدة.
 

ً لتصريح هيئة المدن االقتصادية.   *تلتزم المجموعة باالحتفاظ بحسابات ودائع للعقارات قيد التطوير المباعة بموجب خطة وفقا
 يقتصر استخدام هذا النقد على العقارات قيد التطوير المحددة التي تتعلق بها تحصيالت النقد، وبالتالي يتم اعتبارها على أنها نقد وما

م: ما قيمته  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )كما في  28.51 م ما قيمته 2021مارس  31لرصيد كما في بلغ ا  في حكمه.
 إن هذه الودائع ليست تحت الحجز. مليون لاير سعودي(. 47.95

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 10

 
اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس 

 السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات.
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة    10-1

 م.  2020مارس    31م و2021مارس    31ال توجد معامالت جوهرية مع جهات ذات عالقة خالل فترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
إن سياسات التسعير والشروط مماثلة للمعامالت التي تتم على  كما تم استبعاد جميع المعامالت داخل المجموعة ألغراض التوحيد.

  من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة. أسس تجارية وتتم الموافقة عليها 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 10-2

 فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 مارس 31
 م2021

 )غير مراجعة(

 مارس  31
 م 2020

 )غير مراجعة(
   

 1,093,149 450,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ذات صلة
 1,725,250 1,713,250 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  

 376,233 90,338 منافع نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا
 

 تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله المبالغ المدرجة كمصروفات خالل الفترة والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.
 

 المستحقة إلى كبار موظفي اإلدارةفيما يلي ملخص األرصدة  10-3

 
  مارس 31

 م2021
  ديسمبر 31

 م 2020
   

 2,200,000 1,866,050 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
 

  مارس 31 
  م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة(
   

 - 85,000 نقد في الصندوق 
 64,852,081 58,685,633 نقد لدى البنوك*

 115,190,952 166,246,575 ودائع مرابحة
 ───────── ───────── 

 225,017,208 180,043,033 
 ═════════ ═════════ 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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 منافع الموظفين - 11

 
 وصف عام للخطة 11-1

ً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية تدير المجموعة خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة غير  الممولة لموظفيها وفقا
 السعودية.

  مارس 31 
 م2021

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة(
   

 7,406,722 7,845,514 خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين
 ═════════ ═════════ 

 
 قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً من 

 
 االفتراضات االكتوارية  11-2
  مارس 31 

 م2021
 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة(
   

 % 2.2 %2.2 معدل الخصم 
 % 5.00 %5.00 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب:

 % 0.27 %0.27 الوفياتمعدل 
 % 15.12 %15.12 معدالت التوظيف / الخروج من الخدمة 

 سنوات 60 سنوات 60 سن التقاعد 
 

 الزكاة - 12

 
تقديم إقرارات زكوية مشتركة على أساس   %100، يتطلب من الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة  2017اعتباراً من سنة  

، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة على % 100للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من وبالنسبة  موحد.
تتألف المكونات الهامة  م، كانت الشركات التابعة تقدم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد.2017قبل   أساس غير موحد.

ً لنظام الزكاة و ضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة  للوعاء الزكوي لكل شركة وفقا
وصافي الدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية والعقارات قيد 

 التطوير واالستثمارات.
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:

 
  مارس 31

 م2021
 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة(
   

 10,786,541 11,927,492 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
   

   مخصص لـٍ:
 11,980,259 2,754,000 السنة الحالية  /الفترة 

 5,286,759 332,421 سنوات سابقة
   

   دفعات لـٍ:
 ( 10,839,309) - السنة الحالية  /الفترة 

 (5,286,758) (332,421) سنوات سابقة
 ───────── ───────── 

 11,927,492 14,681,492 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 
 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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 الزكاة )تتمة( -12

 
 الوضع الزكوي

 
 بالكاملالشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها 

م باستثناء شركة الغراء التي ستقدم إقرارها الزكوي من  2019قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى 
  %100م، قامت الشركة بتقديم إقرار زكوي موحد لها وللشركات التابعة المملوكة بنسبة 2019م إلى 2017بالنسبة للفترة  م.2020

م، استلمت الشركة ربط زكوي من الهيئة العامة  2017خالل  م.2021أبريل  30اة سارية المفعول حتى وحصلت على شهادة زك
مليون لاير  2.68م، تطالب بموجبه الهيئة بالتزام زكاة إضافي بقيمة 2014م إلى 2011للزكاة والدخل )"الهيئة"( للسنوات من 

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

 
مليون بدالً من   8.46م مع التزام زكوي إضافي بمبلغ 2014م إلى 2011م، استلمت الشركة ربطاً معدالً للسنوات من 2019خالل 

مليون لاير سعودي عن   8.46لتزام اإلضافي المذكور البالغ تم تسوية اال مليون لاير سعودي. 2.68االلتزام المقدر السابق البالغ 
م 2015م، أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من 2020خالل سنة  م.2019م من قبل الشركة خالل 2014م حتى 2011السنوات من 

الربط الزكوي تقدمت الشركة باعتراض على  مليون لاير سعودي. 27,6م تطالب بموجبه بالتزام زكاة اضافي بمبلغ 2018إلى 
بالتالي لم يتم تكوين مخصص  الشركة،إن إدارة على ثقة أن نتائج االستئناف ستكون لصالح  وبانتظار الهيئة إلصدار الربط المعدل.

  م قيد المراجعة لدى الهيئة.2019ال يزال االقرار الزكوي للشركة للسنة    االولية الموحدة الموجزة.في هذه القوائم المالية 
 

 الغراء شركة 

مليون لاير سعودي    0,02قامت الشركة بتسوية التزام زكاة بمبلغ   تم تسجيل الشركة مؤخراً عبر نظام التقديم االلكتروني )"إيراد"(.  
 م.  2018م إلى  2014وفقاً لربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 

 
 شركة بوابة المدينة  

 ائها، والتي تم تسجيلها مؤخراً عبر نظام التقديم االلكتروني )"إيراد"(. لم تقدم الشركة إقراراتها منذ تاريخ إنش
 

 شركة أماك 

م لشركة أماك منفصال عن الربط الموحد للمجموعة ألنها لم تكن جزءاً 2016م و2015م أصدرت الهيئة ربطاً للسنتين  2017خالل  
م،  2015مليون لاير سعودي عن سنة    1.56بزكاة إضافية بمبلغ    وطالبت الهيئة م.2017من ترتيب الزكاة الموحد المعتمد سابقاً حتى  

مليون   0.99كان قد تم تخفيض هذا المبلغ إلى  بشكل أساسي بحسميات من مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه والتطوير العقاري. مرتبط
مت المجموعة وشركة أماك بتسجيل قا م.2016مليون لاير سعودي لعام  0.33كما طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ  لاير سعودي.

م حيث ان الشركة على ثقة من ان القرار سيكون  2016م و2015المخصص اإلضافي وقدمت استئنافها لدى الهيئة ضد ربوط للسنتين  
  لصالحها.

 
 م. 2017م و2016لم تستلم الشركات التابعة األخرى للمجموعة أي ربوط إضافية لعامي 

 
 رأس المال -13
 

لاير سعودي تعادل   3,393,000,000م، يتكون رأس مال الشركة من 2020ديسمبر  31م و 2021مارس  31كما في 
  لاير سعودي للسهم. 10سهم مدفوعة بالكامل بقيمة  339,300,000

 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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 خسارة السهم -14
 

 يتم احتساب خسارة السهم كما يلي:
 فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 
 م2021مارس  31

 )غير مراجعة(
 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة(

   الخسارة للسهم:
 (6,773,695) (4,756,337) الخسارة العائدة الى مالكي الشركة

 339,300,000 339,300,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ( 0.020) (0.014) الخسارة للسهم )باللاير السعودي للسهم(

   
   للسهم من العمليات المستمرة:الخسارة 

 (5,779,660) (4,756,337) صافي الخسارة من العمليات المستمرة العائدة إلى مالكي الشركة 
 339,300,000 339,300,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ( 0.017) (0.014) الخسارة للسهم )باللاير السعودي للسهم(
 

 السهم يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.ال يوجد بند تخفيض ربحية 
 

 المعلومات القطاعية -15
 

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

تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي 
 يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:  على األقل.

 

اع التطوير العقاري األنشطة المتعلقة بتطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع تنمية أخرى في المملكة العربية يمثل قط •
 السعودية.

  

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

 

تمثل خدمات إدارة العقار والخدمات االستشارية أنشطة متعلقة بمجموعة كبيرة من خدمات إدارة العقارات والخدمات  •
 االستشارية المقدمة في المملكة العربية السعودية.

 

للموظفين التنفيذيين أنشطة ذات صلة ببرامج مختلفة لتعليم وتدريب التنفيذيين المقدمة في المملكة  يمثل قطاع التعليم والتدريب   •
 تم تصنيف فرع الشركة للتدريب كعمليات متوقفة كما في تاريخ التقرير. العربية السعودية.

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

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

يقاس األداء بناًء على إيرادات القطاعات وصافي )الخسارة(  يتضمن اإليضاح معلومات حول نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه.
  31فيما يلي تلخيص لمعلومات مالية مختارة كما في  في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها اإلدارة العليا.الربح كما هو مدرج 

  م حسب القطاع:2020م و 2021مارس  31م ولفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 2020ديسمبر  31م و2021مارس 
 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021مارس  31كما في 
 السعودي()باللاير 
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 المجموع  االستثمار   التطوير العقاري  
    

    قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
     م )غير مراجعة(2021مارس   31كما في 

 2,573,666,920 - 2,573,666,920 عقارات استثمارية 
 69,068,785 - 69,068,785 عقارات قيد التطوير 

 - - - األجل استثمار قصير 
    

 3,264,384,775 166,246,575 3,098,138,200  مجموع الموجودات
    

 77,479,819 - 77,479,819 مجموع المطلوبات 
    

    م )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في 
 2,565,716,142 - 2,565,716,142 عقارات استثمارية 

 85,808,790 - 85,808,790 عقارات قيد التطوير 
 46,088,167 46,088,167 - استثمار قصير األجل 

    
 3,263,058,067 161,279,119 3,101,778,948  مجموع الموجودات 

    
 71,379,524 - 71,379,524 مجموع المطلوبات 

    
    قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة 

    )غير مراجعة(  م2021مارس   31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
    

    اإليرادات من العمالء الخارجيين 
 1,244,802 - 1,244,802 عند نقطة من الزمن  -اإليرادات  
 23,386,744 - 23,386,744 على مدى زمني  – اإليرادات 

    
 493,185 493,185 - إيرادات تمويل 

 ( 451,744) - ( 451,744) استهالك وإطفاء 
 ( 3,086,421) - ( 3,086,421) مصروف زكاة 

    
 ( 4,773,587) 493,185 ( 5,266,772)  صافي )الخسارة( الربح

 المجموع  العمليات المتوقفة  االستثمار  التطوير العقاري  
     

     )غير مراجعة(   م2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
     

     الخارجييناإليرادات من العمالء 
 258,701 258,701 - - عند نقطة من الزمن  -اإليرادات  
 23,191,566 - - 23,191,566 على مدى زمني  – اإليرادات 

     
 2,504,986 - 2,504,986 - إيرادات تمويل 

 (519,627) (12,283) - (507,344) استهالك وإطفاء 
 (2,728,687) - - (2,728,687) مصروف زكاة 

     
 (6,773,695) (994,039) 2,504,986 (8.284,642) صافي )الخسارة( الربح 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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  88.5م، بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في ذلك التاريخ حوالي  2021مارس    31في  

 مليون لاير سعودي(. 80.6م:  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )
 

م، منحت المحكمة حكماً مبدئياً 2019خالل نوفمبر   المقاولين.المجموعة مدعى عليها في دعاوى قضائية فيما يتعلق ببعض الحاالت مع  
ً لالستئناف. ومع ذلك، فإن المجموعة لم تتلق بعد الحكم النهائي الموقع والمختوم من  لصالح المجموعة يملك فيه كال الطرفين حقا

التأكد منه تحت اي درجة من التأكد فيما يتعلق  بناًء على حكم المحكمة المذكور، فإن التحديد النهائي ألي أثر مالي ال يمكن المحكمة.
ثير سلبي بأي من هذه األمور، ال تعتقد اإلدارة أن أي التزام نهائي ناتج عن هذه األمور التي تشارك فيها حالًيا سيكون فرديًا أو كليًا لها تأ

ً أولياً   يؤكد رأي المستشار مادي على المركز المالي أو السيولة أو نتائج عمليات المجموعة. القانوني أن المحكمة قد أصدرت حكما
 لصالح المجموعة كما في تاريخ التقرير.

 
 قياس القيمة العادلة -17
 

القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
 لعادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:يحدد قياس القيمة ا القياس.

 

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

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

 إليها من قبل المجموعة. يجب ان تكون األسواق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة للوصول 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم 
تعامل في  إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف الم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم 
 باستخدامه بالطريقة المثلى.

 
دة استخدام المدخالت القابلة تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيا

 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

مة تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القي
 توى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المس

  
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •
 
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  - الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى  •

 مباشرة.
 
 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى  •
  

وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل  
دلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس الهرمي لقياس القيمة العا

تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة  مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
 لم يكن هناك أي تنقالت بين المستويات خالل الفترة.  رير المالي التي حدث فيها التغير.العادلة في نهاية فترة التق

 
الذمم  قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للنقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى و 

 الدفترية بشكل كبير بسبب مواعيد االستحقاق القصيرة لهذه األدوات.الدائنة التجارية التي تقارب قيمها 



 )شركة مساهمة سعودية(  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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  يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي بالمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية، والحد من اآلثار السلبية المحتملة على 

  األداء المالي للمجموعة.
 

تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كيفية  إدارة المخاطر بواسطة اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.تتم 
مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى مالءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر 

تقوم إدارة   ويتم مساعدة لجنة المراجعة لدى المجموعة في دورها الرقابي من قبل إدارة التدقيق الداخلي. وعة.التي واجهتها المجم
 المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات المخاطر إدارة المخاطر، ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة. 

 
 العمليات المتوقفة -18
 

م، قرر مجلس إدارة المجموعة تحويل معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والتدريب )"مايل"( )فرع للشركة( إلى  2020يونيو    8في يوم  
 م. 2020يوليو  19تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الخاصة بهذا التحويل في   مؤسسة خيرية غير هادفة للربح وكيان مستقل.

 
فيما يلي نتائج معهد المدينة للريادة وريادة األعمال للفترة المنتهية  م، تم تصنيف فرع )مايل( كعمليات متوقفة.2020ديسمبر    31كما في  

 م:  2020مارس  31في 

 
 

 م: 2020يوليو  19فيما يلي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالفرع كما في 
 

  يوليو 19 
 م 2020

    الموجودات
 1,318,934 نقد وما في حكمه
 5,071,618 ذمم مدينة تجارية

 803,339 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 7,006 ممتلكات ومعدات

 ───────── 
 7,200,897 
 ───────── 

  المطلوبات
 3,370,609 ذمم دائنة تجارية 

 3,640,420 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 
 1,369,983 منافع الموظفين

 ───────── 
 8,381,012 
 ───────── 

 (1,180,115)  مباشرة بالعمليات المتوقفةصافي الموجودات المتعلقة 
 ═════════ 

  مارس 31 
 م2020

  
 258,701 ايرادات 

 (1,251,924) تكلفة اإليرادات
 ───────── 

 (993,223) اجمالي الخسارة
  

 (812) ايرادات أخرى 
 ───────── 

 (994,035) صافي الخسارة للفترة
 ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م2021مارس  31كما في 

 )باللاير السعودي(
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 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( العمليات المتوقفة للفرع:
 

  مارس 31 
 م 2020

  
 (1,504,063) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

 ═════════ 

 
 19-تأثير كوفيد  -19
 

م، مما تسبب في عدم وجود تيقن 2020( عبر العديد من المناطق الجغرافية في بدايات سنة 19-تم تأكيد انتشار فيروس كورونا )كوفيد
اتخذت حكومة المملكة العربية م، 2020خالل شهر مارس  جوهري حول االقتصاد الكلي، وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية.

م الحتواء انتشار الفيروس والتي تضمنت فرض قيود على السفر 2020السعودية العديد من المبادرات حتى وصلت لما بعد مارس 
وبالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة الشركة تقييماً ألثر ذلك على عمليات الشركة ككل  والتجمعات وفرض أوقات حظر التجول.

لجوانب التجارية وتوصلت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي جوهري وا
م وخاصة فيما 2021مارس  31، وال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على األرصدة في 19-على عملياتها وأعمالها بسبب كوفيد

  4عقارات االستثمارية والعقارات قيد التطوير نتيجة طبيعة العقارات وهامش الربح كما هو مبين في اإليضاحين يتعلق بانخفاض قيمة ال
 وال توجد حاجة لعمل تعديالت جوهرية على االحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية.5و
 

ل واالمكان اإلدارية، اتخذت الشركة إجراءات ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين ودعم الحفاظ على ومنع التفشي في مناطق التشغي
تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في أمكان العمل والنظافة الحثيثة 

ري واالقرار الصحي لمكان العمل وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد من السفر غير الضرو
 وقياس درجة الحرارة. 

 
يعمل المركز المالي   حتى تاريخه في هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.19-تم بيان اآلثار المالية والتشغيلية لـِ جائحة كوفيد

القوي بما في ذلك الوصول إلى النقد وغياب الديون واإلجراءات التي اتخذتها الشركة حتى تاريخه والتأكيد على أن لدى الشركة القدرة 
تقبلي في  إال أن عدم التيقن الحالي يمكن أن يؤدي إلى تغير مس . 19-على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد 

االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات 
وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت الضبابية المستقبلية، تقوم اإلدارة والمكلفين بالحوكمة بتقييم األثر على أساس  المستقبلية.

كذلك، وبناًء على المركز المالي وتقييم  تطورات المستقبلية، وستقوم باطالع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد من المعلومات.ال
 السيناريوهات المحتملة، ال تعتقد اإلدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ االستمرارية.

 
 معلومات المقارنة -20

 
تم عمل هذه التعديالت لتحسين جودة المعلومات المعروضة كي تتوافق مع العرض في   مبالغ السنة السابقة.تم إعادة تصنيف بعض 

 ال يؤثر إعادة التصنيف على حساب األرباح وحقوق الملكية المصرح عنها سابقاً. الفترة الحالية.
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  هـ 1442رمضان  27تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
(. م2021مايو 9)الموافق 




