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   األولية الموحدة الموجزةتقرير حول فحص القوائم المالية 
 

 إلى السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية )شركة مساهمة سعودية( المحترمين 
 

 مقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها 

 لفترتي   الصلة  ذات  الموجزة  الموحدةاألولية    الشامل   الدخل   وقائمة  ، 2022يونيو    30في  التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما  
  النقدية والتدفقات الملكية حقوق في للتغيرات الموجزةاألولية  الموحدة  والقوائم التاريخ،  ذلك في تينالمنتهي أشهر  والستة الثالثة
واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم    التاريخ،  ذلك  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة

"، المعتمد في المملكة العربية   األولية  المالية  التقارير  ( " 34المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة استناًدا إلى الفحص الذي    السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم

 قمنا به.
 

 نطاق الفحص
ً   بفحصنا   قمنا  لقد "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع   ،( 2410)  الدولي  الفحص  ارتباطات  لمعيار  وفقا

السعودية.   العربية  المملكة  المعتمد في  للمنشأة"   بشكل  استفسارات،  توجيه  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكونالمستقل 
  إجراءات. وتعد  أخرى  صفح  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن   المسؤولين  لألشخاص  أساسي
ً  بها القيام يتم التي المراجعة من كبير بشكل نطاقها في أقل  الفحص  العربية  المملكة في المعتمدة  الدولية، المراجعة لمعايير وفقا

  خالل   معرفتها  يمكن  التي   الهامة  األمور  بجميع  علم   على بأننا سنكون    تأكيد  على   الحصول   من  تمكننا  ال  فإنها  وعليه  السعودية،
 . مراجعة رأي نبدي ال فإننا وبالتالي المراجعة،  عملية

 
 االستنتاج 

استنادا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم  
 .(، المعتمد في المملكة العربية السعودية34المحاسبة الدولي رقم ) إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار 

 
 برايس وترهاوس كوبرز 

 
 
 

 علي عبدالرحمن العتيبي 
 379ترخيص رقم 
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 معلومات عن الشركة  1
 

"المجموعة"( من الشركة والشركات السعودية التابعة لها. تعمل  تتكون شركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( والشركات التابعة لها )يُشار إليهم معاً بـ 
التنمية األخرى بما في ذلك البنية التحتية وشبكات االتصاالت ومحطات الكهربا ء ومحطات  المجموعة في تطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع 

في المدينة المنورة وهي    يفي المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة قطع أراض   معالجة المياه وغيرها من األعمال المتعلقة بتطوير المدن االقتصادية
 المطور الرئيسي لتحويل هذه األراضي إلى مدينة اقتصادية.   

 
هـ )الموافق    1431شعبان   15/ ق بتاريخ  256الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

بتاريخ    4650071196( ومسجلة بموجب سجل تجاري رقم  2010يوليو    27 المنورة  المدينة  )الموافق    1431شعبان    23الصادر في  أغسطس    4هـ 
   (. إن أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية تداول.2010

 
   ، المملكة العربية السعودية.41561، المدينة المنورة 43033د العزيز، ص.ب إن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق الملك عب

 
 ة. تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على حسابات الشركة وشركاتها التابعة التالية، والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصل

 

 شركات تابعة 
 بلد  

 التأسيس 
 رأس المال  
 المدفوع 

 علية الملكية الف

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30

 شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة )"منشآت"(
المملكة العربية  

 % 100 % 100 1,000,000 السعودية 

 شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة )"مشاريع"(
المملكة العربية  

 % 100 % 100 633,000,000 السعودية 

 العالمية للتطوير العقاري المحدودة )"الغراء"( شركة الغراء 
المملكة العربية  

 % 80 % 80 467,765,000 السعودية 

 شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"(
المملكة العربية  

 % 100 % 100 10,000,000 السعودية 
شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة )"مكارم"( )راجع  

   اإليضاح أدناه(
المملكة العربية  

 % 100 % 100 56,400,000 السعودية 

 بوابة المدينة )"الصندوق"(  - الرياض للتطوير العقاريصندوق 
المملكة العربية  

 %68.82 %68.82 220,000,000 السعودية 
 

 الرياض للتطوير العقاري ، استثمرت المجموعة في صندوق عقاري خاص تم إنشاؤه حديثًا وهو صندوق  2021يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةخالل فترة  
مليون لاير سعودي   68بوابة المدينة )"الصندوق"(. قامت المجموعة بتحويل كامل ملكية بوابة المدينة المالكة لألصل العقاري لصالح الصندوق بمبلغ    -

أيًضا   المجموعة  استثمرت  ذلك،  الصندوق. عالوة على  في  ويمثل مجموع    97مقابل وحدات  الصندوق.  في  لالكتتاب بوحدات  نقًدا  مليون لاير سعودي 
اء  % ملكية غير مباشرة من خالل شركة الغر30.9ملكية مباشرة و  %44.1% من ملكية الصندوق )75مليون لاير سعودي ما نسبته    165االستثمار بمبلغ  

   % فيها(. وقعت المجموعة اتفاقية مع الرياض المالية إلدارة الصندوق.80التابعة حيث تمتلك المجموعة 
 

 .2022يونيو  30كما في  تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع أعمالهالم 
 

مليون لاير سعودي لتنفيذ مشروع تطوير    782تسهيالت تمويلية بمبلغ  وقعت المجموعة اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي السعودي وبنك الرياض لتقديم  
 للمزيد من التفاصيل.  9ملتقى مدينة المعرفة االقتصادية. راجع اإليضاح 

 
خالل عقود    نوقعت المجموعة اتفاقية مع رابطة العالم اإلسالمي وجمعية متالزمة داون بالمدينة المنورة لتطوير متحف ومستشفى على قطعة من األراضي م

 إيجار طويلة األجل. اعتباًرا من تاريخ إصدار هذه القوائم المالية، لم يبدأ بناء المتحف والمستشفى بعد. 
 

إيجار  عالوة على ذلك، وقعت المجموعة اتفاقية مع مجموعة موبكو لتطوير مدرسة دولية على قطعة أرض سيتم تخصيصها لهذا االستثمار من خالل عقد  
   ا في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية، لم يبدأ بعد بناء المدرسة الدولية.طويل األجل. كم

 
 . م2022أغسطس  23تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 
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 أسس اإلعداد  2
 

  بيان االلتزام 2-1
 

"التقارير المالية    34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022يونيو    30المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  تم إعداد هذه القوائم  
  األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
قراءتها مع القوائم  تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجبال 

  .2021ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 أسس التوحيد  2-2
 

.  1كما هو مذكور في اإليضاح رقم    2022يونيو    30األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في   تشتمل هذه القوائم المالية
توجد سيطرة عندما تكون المجموعة معّرضة لمخاطر أو عوائد متغيرة، أو لديها حقوق في عوائد  الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها المجموعة.  

ها على الشركة يرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، كما عندما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل السلطة التي تمارسمتغ
 المستثمر فيها. 

 
 أسس القياس  2-3

 
 التاريخية، باستثناء منافع الموظفين، حيث يتم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية. تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة  

 
عن إلزام المنشآت المدرجة بمواصلة استخدام نموذج التكلفة لقياس العقارات )معيار المحاسبة الدولي رقم   2019ديسمبر  30أعلنت هيئة السوق المالية في 

. كما 2022( في القوائم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية التي تبدأ قبل سنة  40يار المحاسبة الدولي رقم  ( والعقارات االستثمارية )مع16
لقياس والموجودات غير الملموسة لمدة خمس  الممتلكات والمصنع والمعدات   تلزم هيئة السوق المالية المنشآت المدرجة بمواصلة استخدام نموذج التكلفة 

 . وقد التزمت المجموعة بالمتطلبات الواردة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة. 2020يناير  1نوات تبدأ من س
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-4
 

 للمجموعة.عملة الوظيفية اليتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهو عملة العرض و 
 

  السياسات المحاسبية 2-5
 

م المالية الموحدة السنوية تتوافق السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائ
 إليضاحات أدناه.  باستثناء السياسات المذكورة في ا 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
   المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 2-6

 
ت بأثر رجعي نتيجة  دخل عدد من المعايير المعدلة حيز التطبيق على فترة التقرير الحالية. لم يكن على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديال 

 لتطبيق هذه المعايير المعدلة. 

 
   المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية ولم تطبق بعد من قبل المجموعة 2-7

 
كن لم تصبح سارية  ال توجد معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم إصدارها ول

 ن لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكو

 
 قروض  2-8

 

س مبدئياً بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات المبدئي، تقا   قروضيتم إثبات ال

باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في    طويلة األجل بالتكلفة المطفأة   قروضال

  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. قروضالربح أو الخسارة على مدى فترة ال
 

في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام    من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد   قروضتُستبعد ال

الدخل الشامل قائمة    المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في

 . تمويلالموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف  

 
 شهراً بعد فترة التقرير.  12كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن  قروضيتم تصنيف ال
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   )تتمة( أسس اإلعداد 2
 

 قروض تكاليف ال 2-9
 

والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال  إن تكاليف االقتراض العامة  

دام  زة لالستخوإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاه

محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف    قروضالمرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت ل

 . لشاملقائمة الدخل ااألخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في  قروضاالقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف ال

 
  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة  3

 
ن الموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح ع

اإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر  والمطلوبات المحتملة في تاريخ إصدار القوائم المالية، وكذلك مبالغ  

اضات المتعلقة وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتر

ى التقديرات المحاسبية في الفترة التي تّم فيها إجراء تلك التعديالت في حال كانت تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في بها بشكل مستمر. يتم إثبات التعديالت عل

فتراضات متعلقة  فترة التعديل والفترات الالحقة في حال كانت التعديالت تؤثر على كال الفترتين، الحالية والمستقبلية. تقوم المجموعة بوضع تقديرات وا 

 بل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية ذات الصلة. بالمستق

 
اتها الموضحة في إن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي ذ

   .2021ديسمبر  31نتهية في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة الم 
 

 عقارات استثمارية  4
 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(

   

 2,565,716,142 2,608,768,661 في بداية الفترة/ السنة 

 69,826,485 163,033,607 إضافات 

 ( 26,773,966) - تعديالت على تسوية المطالبة 

 2,608,768,661 2,771,802,268 السنة في نهاية الفترة/ 

 
 لفئات كما يلي: تتكون العقارات االستثمارية للمجموعة من عقارات في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. يتم تقسيم األرصدة أعاله إلى هذه ا

 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(

   

 2,565,045,767 2,586,559,302 التحتية أراض مع البنية  

 43,722,894 185,242,966 عقارات قيد التطوير 

 2,771,802,268 2,608,768,661 

 
مليار لاير    1.3: 2021ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  1.3المجموعة أن العقارات االستثمارية تتكون من ثالث فئات من الموجودات، أرض بمبلغ  ترى  

مليون لاير   185.2مليار لاير سعودي( وعقارات قيد التطوير بمبلغ    1.2:  2021ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  1.4وتكلفة بنية تحتية بمبلغ  سعودي(  
من العقارات. تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية    فئة( بناًء على طبيعة ومميزات ومخاطر كل  لاير سعودي مليون  44:  2021ديسمبر    31سعودي )

"(  21السعودية" )"سينشري    21مستقلين "سينشري  ومليار لاير سعودي من قبل مقيمين مؤهلين مهنياً    5.8بمبلغ    2021ديسمبر    31للمجموعة كما في  
 2021ديسمبر    31ة تقييًما وخلصت إلى عدم وجود تغيير جوهري في الظروف بين  باستخدام نهج السوق المقارن ونهج القيمة المتبقية. أجرت إدارة المجموع

   .2022يونيو  30قد يتطلب تعديل أو إعادة تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  2022يونيو  30و
 

لاير سعودي كإطفاء لتكلفة معاملة    123,140اقتراض ورسملة    مليون لاير سعودي كتكلفة  1.9، تمت رسملة مبلغ  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 اإلنشاء. 

 
مليون لاير سعودي   265" بمبلغ  ملتقى مدينة المعرفة االقتصادية ، تم رهن عقارات استثمارية للمجموعة متعلقة بقطع أراضي مشروع " 2022يونيو    30في  

 . قروض - 9 رقم راجع اإليضاحكضمان لصندوق التنمية السياحي السعودي وبنك الرياض. 
 



   شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 عقارات قيد التطوير  5

 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(

   

 85,808,790 67,151,326 في بداية الفترة/ السنة 

 7,766,847 13,393,686 إضافات 

 ( 26,424,311) ( 17,065,405) تحويل إلى تكلفة اإليرادات 

 67,151,326 63,479,607 الفترة/ السنة في نهاية 

 
مليون    93.9تقارب    2021ديسمبر    31"( كما في  21السعودية )"سنشري    21القيمة العادلة لعقارات المجموعة قيد التطوير حسب تقرير تقييم سنشري  

قد يتطلب تعديل   2022يونيو    30و  2021ديسمبر    31لاير سعودي. أجرت إدارة المجموعة تقييًما وخلصت إلى عدم وجود تغيير جوهري في الظروف بين  
 . 2022يونيو  30أو إعادة تقييم القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير كما في 

 
 يتم تقسيم األرصدة أعاله إلى هذه الفئات كما يلي: 

 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(

   

 46,585,932 43,009,356 أراض مع البنية التحتية 

 20,565,394 20,470,251 عقارات قيد التطوير 

 63,479,607 67,151,326 

 
 ذمم مدينة تجارية  6

 

 مفوترة )متداولة( -ذمم مدينة تجارية 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

 9,813,359 15,279,052 عمالء تجاريون لبيع فلل سكنية 

 5,132,276 6,471,812 عمالء تجاريون مقابل خدمات 

 21,750,864 14,945,635 

 

 غير مفوترة  -ذمم مدينة تجارية 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

 146,389,780 117,499,294 عمالء تجاريون لبيع فلل سكنية 

 ( 48,180,995) ( 37,463,127) ناقصاً: الجزء المتداول 

 98,208,785 80,036,167 عمالء تجاريون لبيع فلل سكنية )غير متداولة( 

 
   يعكس عنصر التمويل في العقود بين المجموعة والعمالء.  %5قامت المجموعة بالمحاسبة عن العنصر التمويلي الجوهري لجميع العقود المبرمة بمعدل خصم  

  



   شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 موجودات عقود  7
 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

 4,537,667 12,863,769 موجودات عقود 

 
يعكس عنصر التمويل في العقود بين المجموعة   %5قامت المجموعة بالمحاسبة عن العنصر التمويلي الجوهري لجميع العقود المبرمة بمعدل خصم 

 والعمالء. 
 

 ذات عالقة معامالت وأرصدة مع أطراف   8
 

 تعويض االدارة العليا  8-1
 

 فترة الستة أشهر المنتهية  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 يونيو 30

2022 
يونيو  30

2021 
 يونيو 30
 2022 

يونيو  30
2021 

 )غير مراجعة( 

 1,962,000 1,950,000 1,512,000 525,000   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ذات صلة

 3,426,500 2,358,747 1,713,250 1,310,750 مكافآت كبار موظفي اإلدارة 

 153,464 248,177 83,056 185,490 لكبار موظفي اإلدارة الموظفين  منافع  
 
 

. إضافة لذلك، تم استبعاد جميع المعامالت  2022يونيو    30ال توجد معامالت جوهرية مع أطراف أخرى ذات عالقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 لمعامالت والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة. هذه اسياسات التسعير وشروط  يتم اعتماد المجموعة ألغراض التوحيد.  داخل

 
 أرصدة مطلوبة إلى أطراف ذات عالقة  8-2

 

 
 يونيو 30

2022 
 ديسمبر  31

2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 1,833,000 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 قروض   9

 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

 - 150,000,000 تسهيالت مرابحة 

 - ( 4,959,860) المعامالت غير المطفأة ناقصاً: تكاليف 

 - 1,891,664 فائدة مستحقة 

 146,931,804 - 

 

   كما يلي:  قروضيتم عرض ال

   

 - 1,891,664   االستحقاق المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

 - 145,040,140 طويلة األجل  قروض

 146,931,804 - 

 
 المطفأة: فيما يلي حركة تكاليف المعامالت غير  

  

 - 5,083,000 تكاليف معامالت مدفوعة 

 - ( 123,140) ناقصاً: اإلطفاء المرسمل 

 4,959,860 - 

  



   شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  قروض 9
 

لتقديم تسهيالت تمويلية بمبلغ    )"االتفاقية"(    ، وقعت المجموعة اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
مليون لاير سعودي لتنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة االقتصادية. وفقًا لالتفاقية،    782بلغ  مليون لاير سعودي من كل منهما وبمجموع تسهيالت    391

المرحلة األولى  سي للمجموعة مقابل تكلفة تطوير  الرياض تموياًل  السياحي وبنك  التنمية  المعرفة االقتصادية. هذه  قدم صندوق  من مشروع ملتقى مدينة 
انظر  )التسهيالت مضمونة بشكل أساسي بضمانات مقدمة من المجموعة. قدمت المجموعة ضمانات على شكل قطع أراٍض من محفظة أراضي المجموعة 

 (.4إيضاح رقم 
 

مليون لاير سعودي لكل منهما، بإجمالي تسهيالت    75اض بقيمة  ، سحبت المجموعة تسهيالت من صندوق التنمية السياحي وبنك الري2022مارس    8في  
 .مليون لاير سعودي  632مبلغ   2022 يونيو 30مليون لاير سعودي. بلغ الرصيد غير المستخدم من هذا التسهيل كما في  150مسحوبة بقيمة 

 
% لمدة ستة أشهر  3.95معدل الفائدة اإلجمالي خالل الفترة هو  إن  مالية بناًء على أسعار السوق السائدة.  نفقات  باللاير السعودي وتحمل  مقيمة  إن التسهيالت  

سنوات    3أشهر من تاريخ انتهاء المشروع أو    6يتم سداد التسهيالت على أقساط نصف سنوية ، تبدأ بعد فترة سماح مدتها  التسهيالت. هذه  من تاريخ سحب  
 .ايهما اوالً  2021ديسمبر  31اعتباًرا من 

 
 .ال يوجد اختالف جوهري بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للقروض أعاله

 
   استحقاق المرابحةبيان 

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

   يونيو:  30الفترة المنتهية في 
2026 15,000,000 - 
2027 15,000,000 - 
2028 15,000,000 - 
2029 15,000,000 - 
2030 15,000,000 - 

 - 75,000,000 بعد ذلك 

 150,000,000 - 
 

 تعهدات القروض 
 

التزمت المجموعة بهذه التعهدات طو ال فترة  بموجب شروط تسهيالت االقتراض، يتعين على المجموعة االلتزام ببعض التعهدات المالية وغير المالية. 
 التقرير. 

 

 الزكاة  10
 

. وبالنسبة للشركات التابعة التي تكون فيها  2017إقرار زكوي مشترك على أساس موحد منذ عام    %100تقدم الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة  
التابعة تقدم إقرارات  ، كانت الشركات  2017، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. قبل عام  %100ملكية الشركة أقل من  

من حقوق  زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي لكل شركة تابعة وفقا لنظام الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي  
ممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية  المساهمين والمخصصات في بداية السنة وصافي الدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدلة لل

 والعقارات قيد التطوير واالستثمارات األخرى. 
 

 إن الحركة في مخصص الزكاة كما يلي:

 
 يونيو 30

2022 
 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(

   

 11,927,492 8,510,687 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

   

   مخصص: 

 7,929,090 3,619,028 السنة الحالية الفترة/  

 3,205,373 - السنوات السابقة 

   

   مدفوعات: 

 ( 11,345,895) ( 8,003,774) الفترة/ السنة الحالية 

 ( 3,205,373) - السنوات السابقة 

 8,510,687 4,125,941 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



   شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الزكاة 10

 

 وضع الربوط 
 

 وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل الشركة  
 

، قدمت الشركة إقرارات زكوية موحدة لها  2021إلى    2017. بالنسبة للسنوات من  2021قدمت الشركة والشركات التابعة لها إقراراتها الزكوية حتى سنة  

 .  2023أبريل  30، وحصلت على شهادة زكاة سارية حتى %100وللشركات التابعة المملوكة بنسبة 

 
مليون   27.76مطالبةً بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2018إلى  2015، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربًطا للسنوات من 2020خالل 

ربط المعدل بمبلغ  إصدار البمليون لاير سعودي من قبل الشركة واعترضت على المبلغ المتبقي. قامت الهيئة    1.17مبلغ وقدره  لاير سعودي، تمت تسوية  

تقد مليون لاير سعودي. قررت الشركة تصعيد القضية من خالل األمانة العامة للجان الضريبية لتعيين جلسة استماع لمناقشة اعتراض الشركة. تع  25.43

التزام زكوي إضافي  بمطالبة    2020و  2019اإلدارة أن الشركة موقفها قوي ووجهة نظرها ستتحقق. عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة أيًضا ربطاً للسنتين  

من المطالبات    %25لاير سعودي واعترضت على المبالغ المتبقية التي دفعت الشركة عنها    1,794مبلغ وقدره  مليون لاير سعودي. تمت تسوية    11.5بمبلغ  

مليون لاير سعودي. وعليه،    10.8عدالً بمبلغ  ، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً م2020و  2019مليون لاير سعودي. لسنتي    2.9البالغة  

دارة أن الشركة قررت الشركة تصعيد القضية من خالل األمانة العامة للجان الضريبية التي بدورها ستحدد جلسة استماع لمناقشة اعتراض الشركة. تعتقد اإل 

 تتمتع بموقف قوي وأن القرار سيكون في صالحها. 

 
 الغراء 

 
. أنهت الشركة ربوطها الزكوية  2023أبريل    30وحصلت على شهادة الزكاة المطلوبة وهي سارية حتى    2021إقرارها الزكوي حتى سنة  قدمت الشركة  

  .2018حتى 

 
   أماك

 
شهادة زكاة . حصلت الشركة على  2021إلى    2017وإقراراتها التوضيحية للسنوات من    2016حتى    2011قدمت أماك إقرارها الزكوي للسنوات من  

   .2023أبريل  30سارية حتى 
 

لشركة أماك منفصالً عن الربط الموحد للمجموعة ألنها لم تكن جزءا من ترتيب الزكاة الموحد  2016و 2015، أصدرت الهيئة ربطاً للسنتين 2017خالل 
. 2016مليون لاير سعودي عن سنة  0.33ومبلغ  2015ة مليون لاير سعودي عن سن 1.56. وطالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ 2017المعتمد سابقا قبل 

 2016و  2015الهيئة ضد الربوط الزكوية للسنتين  على  . قدمت أماك اعتراضاً  2017مليون لاير سعودي خالل    0.99إلى    2015تم تخفيض الربط لسنة  
   ية أعاله سيكون لصالح أماك.لدى األمانة العامة للجان الضريبية. إدارة أماك على ثقة من أن القرار للربوط الزكو

 
   مكارم

 
، أصدرت الهيئة استفساًرا  2021. خالل  2023أبريل    30سارية حتى    المطلوبة، وحصلت على شهادة الزكاة  2021قدمت مكارم إقرارها الزكوي حتى سنة  

  وقد قدمت اإلدارة بالفعل ردوًدا إلى الهيئة. 2018و 2016فيما يتعلق بالسنتين 
 

 السهم  ارباح( / خسائر) 11

 
 السهم كما يلي:  ( / ارباحخسائر)يتم احتساب 

 
 فترة الستة أشهر المنتهية  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021يونيو  30

 )غير مراجعة(
     خسائر السهم:

 ( 71.691)  ( 15,368,000) 4,684,648 ( 8,639,723) )الخسارة( / الربح العائد إلى مالك الشركة صافي 
 339,300,000 339,300,000 339,300,000 339,300,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

الخسارة / )الربح( األساسي للسهم )لاير سعودي  
 ( 0.0002) ( 0.045) 0.014 ( 0.025) للسهم الواحد( 

     
 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. يؤثر اسهم مخفضة أي بند لم يكن هناك 
  



   شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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تقارير عنهما، وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات األ أدناه يوجد لدى المجموعة قطاعين يتوجب إعداد  عمال  كما هو موضح 
مراجعة تقارير االستراتيجية أنواع مختلفة من الخدمات، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا للمجموعة ب

 قطاعات المجموعة:اإلدارة لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي كحد أدنى. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من  
 

 ية. يمثل قطاع التطوير العقاري األنشطة المتعلقة بتطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع التنمية األخرى في المملكة العربية السعود
 

ذلك االستثمارات األخرى قصيرة  يمثل قطاع االستثمار المركز المالي والنتائج المالية للشركات المستثمر فيها من المجموعة بطريقة حقوق الملكية، وك
  األجل للمجموعة في المملكة العربية السعودية.

 
(، وتشمل النتائج بنود متعلقة مباشرة بأحد  التنفيذي  يتم عرض النتائج القطاعية على اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي

 توزيعها على أساس معقول. القطاعات باإلضافة إلى بنود يمكن 
 

كما هو مبين ضمن    إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة في اإليضاح. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع وصافي )الخسارة( الدخل، 
  تقارير اإلدارة التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا.

 
 2022يونيو    30ولفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في    2021ديسمبر    31و  2022يونيو    30ختارة كما في  المعلومات المالية الم   ملخصفيما يلي  

  وفقًا للقطاعات: 2021و
 

 
 التطوير  
 المجموع  االستثمار  العقاري

    قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 

    

     )غير مراجعة( 2022يونيو  30كما في 

 2,771,802,268 - 2,771,802,268 عقارات استثمارية 

 63,479,607 - 63,479,607 عقارات قيد التطوير 

 50,100,000 50,100,000 - استثمارات قصيرة األجل 

 124,772,398 124,772,398 - استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة 

    

 3,439,448,293 174,872,398 3,264,575,895 مجموع الموجودات 

 935,702,528 - 935,702,528 مجموع المطلوبات 

    

    )مراجعة(  2021ديسمبر  31كما في 

 2,608,768,661 - 2,608,768,661 عقارات استثمارية 

 67,151,326 - 67,151,326 عقارات قيد التطوير 

 45,220,619 45,220,619 - نقد وما يماثله 

 124,772,392 124,772,392 - محتفظ به بالتكلفة المطفأة استثمار 
    

 3,294,198,184 169,993,011 3,124,205,173   مجموع الموجودات

 125,182,593 - 125,182,593 مجموع المطلوبات 
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 التطوير  
 المجموع  االستثمار  العقاري

    

    الخسارة األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو 

)غير   2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 مراجعة( 

   

    إيرادات من عمالء خارجيين

 7,016,984 - 7,016,984 في نقطة زمنية معينة  -إيرادات 

 22,405,853 - 22,405,853 بمرور الوقت  -إيرادات 

 1,185,686 1,185,686 - إيرادات تمويل 

 ( 1,494,074) - ( 1,494,074) استهالك وإطفاء 

 ( 3,619,028) - ( 3,619,028) مصروف الزكاة 

 ( 15,270,233) 1,185,686 ( 16,455,919) صافي الخسارة 

 
)غير   2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 مراجعة( 
   

    إيرادات من عمالء خارجيين

 29,516,172 - 29,516,172 نقطة زمنية معينة في  -إيرادات 

 2,500,389 - 2,500,389 بمرور الوقت  -إيرادات 

 1,264,118 1,264,118 - إيرادات تمويل 

 ( 892,268) - ( 892,268) استهالك وإطفاء 

 ( 6,086,421) - ( 6,086,421) مصروف الزكاة 

 ( 340,206) 1,264,118 ( 1,604,324)   صافي الخسارة

 

 
 التطوير  
 المجموع  االستثمار  العقاري

    

    قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة 

)غير   2022يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مراجعة( 

   

    إيرادات من عمالء خارجيين

 950,976 - 950,976 في نقطة زمنية معينة  -إيرادات 

 12,740,976 - 12,740,976 الوقت بمرور  -إيرادات 

 639,718 639,718 - إيرادات تمويل 

 ( 506,984) - ( 506,984) استهالك وإطفاء 

 ( 2,249,189) - ( 2,249,189) مصروف الزكاة 

 ( 8,639,723) 639,718 ( 9,279,441) صافي الخسارة 

 
)غير   2021يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعة( 
   

    إيرادات من عمالء خارجيين

 6,129,428 - 6,129,428 في نقطة زمنية معينة  -إيرادات 

 1,255,587 - 1,255,587 بمرور الوقت  -إيرادات 

 770,933 770,933 - إيرادات تمويل 

 440,524 - 440,524 استهالك وإطفاء 

 3,000,000 - 3,000,000 مصروف الزكاة 

 4,433,383 770,933 3,662,450 صافي الخسارة 
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 مليون  574.88، بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولكن لم يتم تكبدها في ذلك التاريخ حوالي  2022يونيو    30كما في  

 مليون لاير سعودي(.  350.37: 2021ديسمبر  31لاير سعودي )
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لسوق وذلك في  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في ا
 دلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما: تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العا

 

  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام.  •

  في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية. •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للمجموعة. 
 

تراض أن  قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افيتم  
تعامل في السوق  المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة الم

مثل واألقصى  على توليد منفعة اقتصادية باالستخدام األمثل واألقصى لألصل أو من خالل بيعه لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم باالستخدام األ
 لألصل. 

 
ذات العالقة    العادلة، تعمل على تعظيم استخدام المدخالتتستخدم المجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف والتي يتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة  

 التي يمكن رصدها وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 
 

لهامة  توى من المدخالت ايتم تصنيف جميع األدوات المالية المثبتة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، استناداً إلى أدنى مس
 لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: 

 : أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. 1المستوى  •

 باشرة. : أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو غير م2المستوى  •

 : أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن رصدها. 3المستوى  •
 

فإن قياس القيمة   في حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تندرج تحت مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 
ل. تقوم المجموعة  عادلة يُصنف بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت يعد هاماً لعملية القياس بالكامال

ك تحويالت بين المستويات خالل  بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث فيها التغير. لم تكن هنا
 الفترة. 

 
 . 2022يونيو   30المنتهية في فترة  الال توجد تحويالت بمستويات القيمة العادلة خالل  

 
يمة العادلة  المالية بالق  يتم قياس النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية وموجودات العقود واالسـتثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة. يتم قياس الموجودات

  ( في تاريخ التقرير.1من خالل الربح أو الخسارة بأسعار السوق المدرجة )المستوى  
 

لي الوحدات اآلخرين في  يتم قياس القروض والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى بالتكلفة المطفأة. يتم قياس المبالغ المستحقة الدفع إلى حام
 ادلة.الصندوق بالقيمة الع

 
 تقارب القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة على أنها تكلفة مطفأة قيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير.

 

 19-أثر كوفيد 15
 

واالقتصادية على مدار السنتين السابقتين، تواصل  في المملكة العربية السعودية وما نتج عنه من اضطرابات لألنشطة االجتماعية    19-استجابة النتشار كوفيد
عد االجتماعي والتنظيف  اإلدارة تقييم آثاره على عملياتها بشكل استباقي. ال تزال التدابير الوقائية التي اتخذتها المجموعة سارية المفعول بما في ذلك التبا

ية بالصحة على مستوى األفراد، وفقط وصول األفراد الملقحين بالكامل إلى مرافق الدقيق ألماكن العمل، والحد من السفر غير الضروري، وإعالنات التوع 
ات واإلدارة  المكاتب لضمان صحة وسالمة موظفيها والعمالء والمجتمع األوسع. تم تلقيح جميع موظفي المجموعة بشكل كامل بجرعتين على األقل من اللقاح

المالي، ال تعتقد اإلدارة بوجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ االستمرارية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح    تشجع على الجرعات المعززة. استناًدا إلى المركز
 .على تقييم العقارات االستثمارية  19-لتأثير كوفيد 4رقم 




