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 تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 رأينا
المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة في رأينا، أن القوائم 

وأداءها  2017ديسمبر  31المجموعة"( كما في " مجتمعينمدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك الت اريخ وفقا

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. صداراتالمملكة العربية السعودية والمعايير واإل
 

 نطاق المراجعة

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
  ؛2017ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  ذلك التاريخ؛في قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية 
 ذلك التاريخ؛في للسنة المنتهية  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة.إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن 
 

 أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير 

 .الموحدة مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةقسم  ضمنبالتفصيل في تقريرنا تم توضيحها 
 

 أينا.ركأساس إلبداء عليها كافية ومناسبة  تم الحصولنعتقد أن أدلة المراجعة التي 
 

 االستقالل
ً لقواعد سلوك  بمراجعتنا المتعلقة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ةالمهنوآداب إننا مستقلون عن المجموعة وفقا

 .قواعداألخرى وفقاً لهذه الإلتزمنا بمسؤوليتنا األخالقية للقوائم المالية الموحدة، كما 
 

 منهجنا في المراجعة
 نظرة عامة

 ؛تقييم انخفاض قيمة العقارات االستثمارية  لمراجعةالرئيسية لمور األ
  مسيطرة في شركة المعرفة العقارية المحدودة؛ و حصةاالستحواذ على 
  المعتمدة في المملكة العربية السعععععععوديةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

 .ألول مرة
 

الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.  خطاءمخاطر األ ييمقمراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتتصميم عملية في إطار 
ما يتعلق بالتقديرات  ،اإلدارة، على سبيل المثال إتخذتهاالتي جتهادات الموضوعية االعتبار اإلعين ، أخذنا ببالتحديد 

ألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع االمحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة 
تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا  عمليات مراجعتنا،

 .الناتجة عن إحتيالجوهرية الخطاء األخطر  مثلعلى التحيز الذي ي كان هناك دليل
 

رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل،  إبداءبهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من  تنالقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجع
الذي تزاول المجموعة نشاطها  المحاسبية، وقطاع األعمال رقابةمع األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات وال

 فيه.
 
 لمراجعة لالرئيسية مور األ

ً للمراجعة هي تلك األمور التي، لالرئيسية مور إن األ أثناء مراجعتنا للقوائم  كبيرةأهمية لها المهني، كانت  تقديرناوفقا
إإبداء عند للقوائم المالية الموحدة ككل، وهذه األمور في سياق مراجعتنا التطرق إلى المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم 

 هذه األمور. حولرأياً منفصالً  بديال نوإننا ، نا حولهارأي
 
 

 25رقم  ترخيصبرايس وترهاوس كوبرز ، 
 ، المملكة العربية السعودية21464 جدة، 16415جميل سكوير، ص.ب 

 www.pwc.com/middle-east،+966( 12) 610 - 4411 ، فاكس:+966( 12) 610 - 4400هاتف: 
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 تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية )تتمة(
 
 

 لمراجعةل يةالرئيس رومراجعتنا األم تناولتكيف  لمراجعة ل يةرئيسأمر 

 انخفاض قيمة العقارات االستثماريةتقييم 
تمتلك المجموعة عقارات استثمارية تتكون من قطع أراضي تقع 
في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والمدرجة بالتكلفة. 

، بلغت العقارات االستثمارية المدرجة 2017ديسمبر  31كما في 
مليار لاير سعودي. لقد أخذنا بعين االعتبار تقييم  2.4بالتكلفة 

مراجعة لل يرئيسعقارات االستثمارية كأمر االنخفاض في قيمة ال
حيث أن مستقبل المجموعة يعتمد على التقييمات المستقبلية 

 وتطوير هذه األراضي.
تستخدم المجموعة تقييمات يقوم بها مقيمون خارجيون للتأكد من 

انخفاض قيمة هذه العقارات. كانت القيمة العادلة للعقارات عدم 
أعلى من التكلفة وقدرت  2017ديسمبر  31االستثمارية كما في 

مليار لاير سعودي. عند تحديد التقييم، استخدم المقيم  5.9بمبلغ 
 منهج السوق المماثل ومنهج القيمة المتبقية لألرض.

تنطوي وقد قمنا بالتركيز على هذا الموضوع حيث أن عملية التقييم 
سيتم  تحديد منهجية التقييم المناسبة التيفي أحكام هامة على 

استخدامها، وفي تقييم مدى مالئمة التقديرات التي تستند إليها 
االفتراضات التي يتم تطبيقها. إن التقييمات حساسة للغاية 
لالفتراضات الرئيسية المطبقة في اشتقاق معدل الخصم وسعر 

 األراضي القابلة للمقارنة ومعدل الرسملة والقيمة النهائية.
قوائم المالية الموحدة للحصول على حول ال 6راجع اإليضاح رقم 

 تفاصيل إضافية.
 

 
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناء على 

 تقييمات خارجية مستقلة، وبناء عليه، فإننا:
 
  قمنا باشراك أخصائي التقييم العقاري الداخلي لدينا

 أسلوب لمراجعة تقرير التقييم وتحديد ما إذا كان
ملتزمة بالمعايير قة المستخدمة التقييم والطري

المعمول بها لتقييم العقارات. كما قام األخصائي 
 الطرف الداخلي بتقييم االفتراضات التي استخدمها 

 في عملية التقييم؛المقيم لخارجي ا
 قمنا بتقييم مؤهالت وكفاءة المقيم الخارجي؛ و 
 مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات  قمنا بتقييم

 القوائم المالية الموحدة.المدرجة في 

المسيطرة في شركة المعرفة العقارية  صةحالاالستحواذ على 
 المحدودة )"أماك"(

٪ في شركة 50كانت المجموعة تمتلك سابقا حصة ملكية بنسبة 
٪ المتبقية من أسهم شركة أماك 50أماك واستحوذت على نسبة 

سعودي مليون لاير  17مقابل مبلغ  2017ديسمبر  31كما في 
من المساهم اآلخر. ونتيجة لهذا االستحواذ، ارتفعت حصة 

٪ وحصلت المجموعة على السيطرة 100المجموعة في أماك إلى 
 .2017ديسمبر  31على أماك كما في 

تم قياس الموجودات التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات  
بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ وسجلت المجموعة المحتملة 

إعادة قياس حصة ناتجة عن مليون لاير سعودي  1أرباح بمبلغ 
الى  ٪ في شركة أماك. وباإلضافة50الملكية المملوكة سابقا بنسبة 

شهرة  تحقيقذلك، ونتيجة لمحاسبة االستحواذ، قامت المجموعة ب
( بسعر تفاضليشراء ربح مليون لاير سعودي ) 11.2سالبة بقيمة 

 حدة.قائمة الدخل الشامل الموفي 
مراجعة حيث أن لل يرئيساالستحواذ أمر  عمليةلقد اعتبرنا 

المحاسبة عن هذا االستحواذ تتطلب تحديد تاريخ االستحواذ 
)أي  ات عملية تجميع األعمالواألحكام المتعلقة بقياس مكون

والمقابل  حتملةالموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات الم
 (.سعر تفاضليالمحول والربح من شراء ب

حول القوائم المالية الموحدة للحصول على  8راجع اإليضاح رقم 
 تفاصيل إضافية.

 
 

 عند تقييم محاسبة االستحواذ، فإننا:
 
  اختبرنا تقييم الموجودات والمطلوبات القابلة

 للتحديد؛
 تحققنا من تاريخ سريان عملية االستحواذ 
  ساب اإلدارة إلعادة قياس حصة تحإتحققنا من

 ملوكة سابقا والشهرة السالبة؛ والملكية الم
  قمنا بمراجعة مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات

 المدرجة في القوائم المالية الموحدة.
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 تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية )تتمة(
 

 
 المراجعة )تتمة(الرئيسية مور األ

 

 لمراجعةية لالرئيس تناولت مراجعتنا األموركيف  لمراجعة ل يةأمر رئيس

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية 
 السعودية ألول مرة

 
قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية لجميع الفترات حتى السنة 

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف  2016ديسمبر  31المنتهية في 
عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين 
)"معايير المحاسبة السابقة"(. قامت المجموعة بإعداد أول 

ديسمبر  31قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
المعتمدة في المملكة  وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 2017

األخرى الصادرة عن  صداراتالعربية السعودية والمعايير واإل
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية 
الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما 

 تاريخ تحول المجموعة إلى المعاييرهو ، و2016يناير  1في 
 .تقرير ماليالدولية لل

التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى أن  ارعتبأخذنا في اإللقد 
المعتمدة في المملكة العربية  تقرير الماليالمعايير الدولية لل

على القوائم  شائعالسعودية يُعد أمر مراجعة رئيسي نظراً لتأثيره ال
اح. باإلضافة المالية الموحدة من حيث االعتراف والقياس واإلفص

هامة قامت بوضع إفتراضات  إستشارييهاإلى أن اإلدارة مع 
 خالل عملية التحول.ومارست أحكام 

تقرير إن أسس إعداد هذه القوائم المالية وتطبيق المعايير الدولية لل
(، كما أن السياسات المحاسبية 2في إيضاح )رقم موضحة  ماليال

(، أما 3إيضاح )رقم المطبقة من قبل المجموعة موضحة في 
بالنسبة للتسويات الناتجة عن التحول واألمور األخرى المتعلقة 
بعملية التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير الدولية 

 (.30و 29للتقرير المالي فهي موضحة في اإليضاحين )رقم 

 
 
 
لقد قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق 

 :ماليالتقرير عايير الدولية للبالتحول إلى الم
 
  الناتجة عن الحصول على فهم لالختالفات

التي حددتها اإلدارة بين معايير  التحول
تقرير المحاسبة السابقة والمعايير الدولية لل

المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  المالي
 وتقييم اكتمالها ومالءمتها.

  إستشاريي تقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية
اإلدارة المشاركين في عملية التحول إلى 

 .تقرير الماليالمعايير الدولية لل
  تقييم القرارات الرئيسية التي اتخذتها المجموعة

فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والتقديرات 
المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية  حكامواأل
ة المعتمدة في المملكة العربي تقرير الماليلل

السعودية، وتقييم مدى مالءمتها بناء على فهمنا 
 ألعمال المجموعة وعملياتها.

 التي أجريت كجزء من عملية  سوياتاختبار الت
 التحول بناء على الفروق المحددة.

   تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات فيما
تقرير يتعلق بالتحول إلى المعايير الدولية لل

 العربية السعودية. المعتمدة في المملكة المالي

 
 معلومات أخرى

 
في التقرير السنوي  درجةالمعلومات األخرى من المعلومات الم ألفاإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتمجلس  إن

هذا لنا بعد تاريخ  قديمها، والتي من المتوقع تحولهاالقوائم المالية الموحدة وتقريرنا  ضمنالتي ال تكون للمجموعة، 
 .تقريرال

 
 .نوع من أنواع التأكيد حولهاالمعلومات األخرى ولن نبدي أي  غطيإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال ي

 
وعند ، أعالهقراءة المعلومات األخرى المحددة  علىمسؤوليتنا تقتصر وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، 

مع القوائم المالية الموحدة أو مع  ةجوهريال تتوافق بصورة نت المعلومات األخرى ما إذا كابعين اإلعتبار نأخذ  قراءته
 خالفاً لذلك تتضمن أخطاء جوهرية.المراجعة، أو حصلنا عليها خالل عملية التي  لوماتالمع

 
مكلفين بإبالغ ال -جوهرية فيه  أخطاءإذا توصلنا إلى وجود  -وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي للمجموعة فإننا مطالبون 

 .هذا األمرالحوكمة بب
  



 

5 

 
 
 

 تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مدينة المعرفة االقتصادية )تتمة(
 

 الحوكمة حول القوائم المالية الموحدةوالمكلفين بمسؤوليات اإلدارة 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات  صداراتالمملكة العربية السعودية والمعايير واإل
د قوائم لشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداالنظام األساسي لنظام الشركات و

 احتيال أو خطأ.ناتجة عن مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت 
 

اإلستمرار في أعمالها التجارية اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على  تكونعند إعداد القوائم المالية الموحدة، 
 نوي اإلدارةما لم ت يمبدأ االستمرارية المحاسبتخدام إساالستمرارية، والمتعلقة بعن األمور  -عند الضرورة  - واإلفصاح
 بخالف ذلك. خيار مالئمدم وجود أو عالمجموعة ـو وقف عمليات تصفية 

 
 لمجموعة.ل ةرير المالياالتقإعداد الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية المكلفين بإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية،  تتمثل

من  سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عال  
لتي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة ا

من احتيال أو خطأ، وتُعَد جوهرية،  تج األخطاءجوهري عند وجوده. يمكن أن تنخطأ السعودية، ستكشف دائماً عن 
قتصادية التي يتخذها المستخدمون بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات اال

 هذه القوائم المالية الموحدة.أساس بناًء على 
 
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس التي تم القيام بها وفقاً المراجعة  في إطار عمليةو
 نقوم أيضاً بما يلي:المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما  حكمال
 
  تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم

رأينا. إن كأساس إلبداء لمخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لمواجهة هذه اوتنفيذ إجراءات مراجعة 
وهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي خطر عدم اكتشاف أي أخطاء ج

 الرقابة الداخلي.نظام أو تجاوز تحريف على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو اإلحتيال 
 ،الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف 

 وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
 التي المتعلقة اإلفصاحات معقولية التقديرات المحاسبية ومدى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة و

 .قامت بها اإلدارة
 على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  ، وبناءً ياستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسب

تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير الى وجود شكاً كبيراً حول قدرة 
. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا اإلستمرار في أعمالهاالمجموعة على 

صاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند إلى اإلف
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية 

 عدم إستمرار الشركة في أعمالها.قد تؤدي إلى 
 ما إذا كانت القوائم المالية تحديد تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، و

 عادل.العرض البطريقة تحقق  ذات العالقةالمعامالت واألحداث  تمثلالموحدة 
 ت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآ

إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال المراجعة للمجموعة واإلشراف عليها 
 عن رأينا حول المراجعة. الوحيدينمسؤولين الوأدائها، ونظل 

 
والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة  بالنطاق -من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 

 الرقابة الداخلي التي قد يتم إكتشافها خالل مراجعتنا.نظام ، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الجوهرية
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 سعودية()شركة مساهمة 

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 معلومات عامة 1

 
تتكون شركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة 
السعودية المختلفة. تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات والمدن االقتصادية والمشاريع التطويرية األخرى بما في ذلك 
مشاريع البنية التحتية وشبكات االتصاالت محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المياه واألعمال األخرى المرتبطة 

لمملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة قطع أراض  في المدينة المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي بتطوير المدن االقتصادية في ا
 المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مدن اقتصادية.

 
ق  /256الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم 

الصادر في المدينة  4650071196( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـ )1431شعبان  15بتاريخ 
 (. وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول(.2010أغسطس 4هـ )1431شعبان  23المنورة بتاريخ 

 
، المملكة 41561المدينة المنورة  43033لملك عبدالعزيز، ص.ب. إن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق ا

 العربية السعودية.
 

لدى الشركة فرع باسم معهد المدينة للقيادة والريادة )مايل( الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب لكبار الموظفين ومقره في المدينة 
الصادر عن المؤسسة  2011سبتمبر  19ـ الموافق ه1432شوال  21بتاريخ  4650053318المنورة بموجب الترخيص رقم 

 العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.
 

 .2018 مارس 27تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
 

حسابات الشركة وشركاتها التابعة والتي تعمل بموجب سجالت ، تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة 2017ديسمبر  31في 
 .8تجارية منفصلة كما هو مبين في اإليضاح 

 
 أسس اإلعداد 2

 
 بيان االمتثال 2-1
 

ألول  تقرير مالي"تبني المعايير الدولية لل 1رقم  تقرير ماليأعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي لل
مرة" وفقا لما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين )"الهيئة"(.
 

يير المحاسبية ، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعا2016ديسمبر  31لكافة الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات في 

 المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة والتي تؤثر على إعداد وعرض القوائم المالية.
 
 ألول مرة ر ماليتقريتطبيق المعايير الدولية لل  2-2
 

"تطبيق المعايير  1رقم  تقرير ماليهذه هي أول قوائم مالية موحدة للمجموعة والتي تم إعدادها وفقا للمعيار الدولي إلعداد ال
الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" كما تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية 

المالية الموحدة، السعودية والمعايير والتفسيرات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد هذه القوائم 
وهو تاريخ انتقال المجموعة إلی المعايير الدولية  2016يناير  1تم إعداد قائمة المرکز المالي االفتتاحي للمجموعة کما في 

لي للتقارير المالية. تم شرح كيفية تأثير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المبالغ المسجلة في قائمة المركز الما
 .30و 29وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للمجموعة المبينة في اإليضاحين 

 
وكجزء من انتقالها إلی المعايير الدولية للتقارير المالية، اختارت المجموعة تعديل اندماجات األعمال التي حدثت في تاريخ التحول 

 أو بعد ذلك التاريخ فقط.( 2016يناير  1)
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
 المالية ألول مرة )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير   2-2
 

أنها تلزم الشركات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والمصنع  2016أكتوبر  16أعلنت هيئة السوق المالية في 
سنوات والمعدات واالستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالثة 

 .ابتداء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. التزمت الشركة بالمتطلبات الواردة في القوائم  المالية الموحدة المرفقة
 

 قوائم الدخل والتدفقات النقدية
 

 لقد اختارت المجموعة أن تعرض قائمة دخل شامل واحدة وأن تعرض مصاريفها بموجب وظيفتها.
 

جموعة التدفقات النقدية الموحدة من العمليات باستخدام الطريقة غير المباشرة. يتم عرض الفائدة المستلمة ضمن التدفقات تقرر الم
النقدية من األنشطة االستثمارية، ويتم عرض الفائدة المدفوعة ضمن التدفقات النقدية من العمليات. يتم عرض اإلستحواذ على 

 قات النقدية من األنشطة اإلستثمارية حيث يعكس هذا أنشطة المجموعة بشكل أفضل.العقارات اإلستثمارية ضمن التدف
 
 أسس القياس (أ)

 
خالل أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من 

 المحاسبي ومفهوم االستمرارية. الربح والخسارة، باستخدام أساس االستحقاق
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض (ب)

 
 يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-3
 

الخاصة بالتقارير المالية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 
المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ 

يرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقد

السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات 
ً لتعريفها، مع النتائ ج الفعلية المتعلقة بها. يتم وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

 االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعتها وتأثيرها على الفترات المستقبلية.
 

تمت مناقشة التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة والتي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات 
 لوبات خالل السنة المالية الالحقة كما يلي:والمط

 
 إثبات تكلفة اإليرادات (أ)
 

تمتلك المجموعة عدداً كبيراً من قطع األراضي المنفصلة. ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع األراضي المباعة خالل الفترة، 
تخصيص تلك التكاليف لكل قطعة أرض. يتم فحص هذه تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف البنية التحتية لكامل مشروع التطوير. يتم 

التقديرات بشكل منتظم كما يتن تعديله عندما تستدعي الحاجة ذلك. قد يؤدي تغير جوهري في هذه التقديرات إلى وجود تكاليف 
 إضافية يتم تسجيلها في الفترات المستقبلية فيما يتعلق باإليرادات المثبتة في فترات سابقة.
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 مدينة المعرفة االقتصاديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
 )تتمة( تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-3
 
 للممتلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجية  (ب)
 

ام تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة المقدرة للممتلكات والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخد
يل تكاليف المتوقع للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجيّة على أساس سنوي ويتم تعد

 االستهالك المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة تختلف عن التقديرات السابقة.
 
 تصنيف الممتلكات (ج)
 

يتم تصنيف عقارات المجموعة إما كعقارات قيد التطوير أو عقارات إستثمارية. لقد قامت اإلدارة بعدة إفتراضيات لتحديد ما إذا 
قار إستثماري )عقارات مملوكة لتحقيق إيرادات إيجارات و / أو محتفظ بها إنتظاراً إلرتفاع قميتها(، أو كان العقار مؤهالً كع

كعقار قيد التطوير والتي تتكون من مشاريع أراضي قيد التطوير وأراضي سيتم تطويرها. وعند قيام اإلدارة باإلفتراضيات، تأخذ 
ما يتم إجراء تغيير في القصد من إستخدام عقار إستثماري، مثبت ببدأ التطوير بنية بعين اإلعتبار إستخدامها المقصود للعقار. عند

 البيع، يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه الحقاً كعقار قيد التطوير.
 
 تقييم عقارات استثمارية (د)
 

إذا لزم األمر، لإلختالفات في طبيعة أو موقع أو حالة األصل المحددة. إذا  تستند القيمة العادلة على أسعار السوق السائدة المعدلة،
لم تكن هذه المعلومات متاحة تستخدم المجموعة أساليب بديلة مثل األسعار الحديثة في األسواق أو توقعات التدفقات النقدية 

معترف بها وذات صلة، ولديهم خبرة في موقع  المخصومة. يتم إجراء التقييمات من قبل مثمنين معترفين يملكون مؤهالت معينة
 وفئة العقار اإلستثماري الجاري تقييمه.

 
 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقار التطويري)هـ( 

 
في يظهر العقار التطويري بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويعتبر صافي القيمة القابلة للتحقق هو أسعار البيع 

  سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكلفة المقدرة للتنفيذ والتكلفة المقدرة إلتمام عملية البيع.
 

يتم تقييم القيمة القابلة للتحقق للفلل من خالل الرجوع إلى ظروف السوق والطريقة المستقبلية المخططة لالستبعاد والقيمة القابلة 
اً للطريقة المخططة لالستبعاد. ويتم تقييم القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخلياً من قبل لالسترداد للعقار في تاريخ التقرير وفق

 المجموعة في ضوء معامالت السوق األخيرة.
 

يتم تقييم سعر البيع المقدر لقطع األراضي بالرجوع ألسعار السوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق في 
والمساحة والحالة التطويرية والجودة. يتم خصم التكاليف المقدرة إلتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى القيمة الموقع 

 القابلة للتحقق.
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
 )تتمة( تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-3
 

 المتداول مقابل غير المتداول)و( 
 

 .تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول/ غير المتداول
 

 األصل كمتداول عندما:يتم تصنيف 
 

 يتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيلية عادية؛ أو 
 يكون يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ أو 
  يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير، أو 
  استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً يكون مصنفا ضمن النقد وما يعادله ما لم يكن ممنوعاً استبداله أو

 من تاريخ فترة التقرير.
 

 تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
 

 يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛ أو 
  أوتكون محتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ 
 يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير، أو 
 .في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير 

 
 تصنف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة.

 
 قياس القيمة العادلة)ز( 

 
 األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.تقوم المجموعة بتقييم 

 
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين 

 لتزام يتم تنفيذه إما:في السوق بتاريخ التقييم. يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو تحويل ا
 

 السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو 
 أكثر سوق أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية 
 .ويجب أن تكون السوق األساسية أو السوق الفضلى متاحة للمجموعة 
 يقوم مشاركو السوق باستخدامها عند تسعير األصل  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد

 أو االلتزام، بافتراض تصرف مشاركي السوق بما يصب في مصالحهم االقتصادية.
  تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف األمثل

 لبيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.واألعلى لألصل أو من خالل ا
  تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة واالستفادة

 تخدام المعطيات غير الجديرة بالمالحظة.المثلى من استخدام المدخالت الجديرة بالمالحظة والتقليل من اس
  تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المالية الموحدة ضمن

 مة العادلة ككل:التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المعطيات المهمة لقياس القي
 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. :المستوى األول
المستوى الثاني: طرق تقييم يكون فيها الحد األدنى من المدخالت الهامة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 لقياس القيمة العادلة.
 الثالث: طرق التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.المستوى 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير ال

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
 )تتمة( تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-3
 

 مبدأ االستمرارية)ح( 
 

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية واإلدارة على قناعة بأن الشركة لديها الموارد 
في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بوجود حالة من عدم التأكد الجوهري  لالستمرار في العمل

مما يضفي الشك حول قدرة المجموعة على االستمرارية كمنشأة عاملة. ولذلك، فإنه يستمر إعداد القوائم المالية الموحدة على 
 أساس مبدأ االستمرارية.

 
 الهامة ملخص السياسات المحاسبية 3

 
تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية بشكل متالئم على كافة الفترات المعروضة في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

ألغراض التحول  2016يناير  1األولية وعند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية في 
 ر الدولية للتقارير المالية ما لم يشار إلى غير ذلك.إلى المعايي

 
 أساس التوحيد 3-1
 
 الشركات التابعة (أ)
 

ديسمبر  31تتكون هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية من المعلومات المالية للشركة وشركاتهــا التابعة كمـا فـي 
حقوق في عوائد متغيرة من خالل مدخالت مع الشركات  . يكون للمجموعة سيطرة عند تعرضها، أو عندما يكون لها2017

المستثمر فيها والقدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم في الشركات. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على 
 شركة مستثمر فيها فقط في حال كان لدى المجموعة:

 
  أي وجود حقوق حالية تمنح المجموعة قدرة حالية على توجيه األنشطة أن يكون لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها(

 ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها(.
 أن تكون معرضة لعوائد متغيرة ، أو أن يكون لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و 
  المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة 
 

وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وفي حال كان للمجموعة نسبة 
وف أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظر

 ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 
 الترتيبات التقاعدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛ 
 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

عة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر تقوم المجمو
واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة 

موعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المج
والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من 

 تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها. التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 أساس التوحيد )تتمة( 3-1
 

يكون الربح والخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب حقوق 
الملكية غير المسيطرة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الضرورة، 

ى القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل يتم إجراء تعديالت عل
المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات 

 توحيد القوائم المالية بالكامل.النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند 
 

يدرج التغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة 
 على الشركة التابعة:

 
 تقوم بإلغاء االعتراف بموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 
  االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرةتقوم بإلغاء 
  تقوم بإلغاء االعتراف فروق التحويل المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية 
 تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض 
   تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار متبق 
   في االرباح أو الخسائرتقوم باالعتراف بأي فائض أو عجز 
 

ً في  األرباح  واالرباح أو الخسائر أالربح الشامل اآلخر إلى تتم إعادة تصنيف حصة الشركة األم في المكونات المدرجة سابقا
 المبقاة، حسبما هو مناسب ومطلوب عند قيام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر.

 
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة )استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية( استثمارات في (ب)
 

إن الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها، ولكن ال يكون لها سيطرة على السياسات المالية 
من حقوق تصويت منشأة أخرى. تتمثل  %50و  20والتشغيلية لها. يظهر التأثير الجوهري عندما تمتلك المجموعة نسبة %

المشاريع المشتركة في المنشآت التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها، بموجب اتفاقية تعاقدية وموافقة باإلجماع 
 فيما يتعلق بالقرارات التشغيلية والمالية االستراتيجية.

 

المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية )إستثمارات تمت المحاسبة تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة وترتيبات 
عنها بطريقة حقوق الملكية( ويتم إثباتها إبتداًء بالتكلفة. تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية حصة المجموعة 

المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء من الدخل والمصاريف والتغيرات في حقوق ملكية اإلستثمارات التي تمت 
تعديالت بحيث تتوافق السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة من تاريخ بداية ذلك التأثير الجوهري أو السيطرة 

 المشتركة إلى تاريخ توقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة.
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 أساس التوحيد )تتمة( 3-1
 

حقوق الملكية في الشركات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسارة حصتها من 
القيمة الدفترية لتلك الحصة بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل لتصل قيمتها إلى ال شيء، ويتم إيقاف االعتراف بأي خسائر 

ن قد قامت عندها بتسديد دفعات نيابة عن الشركة إضافية باستثناء تلك التي بالدرجة التي يكون للمجموعة فيها التزام أو التي تكو

 المستثمر فيها.
 
 عمليات مشتركة (ج)
 

( موجوداتها أو بما في ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ 1تثبت المجموعة فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة ما يلي: 
( إيرادات تقديم خدمات ناشئة 3ملها بصفة مشتركة، ( مطلوباتها بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تح2بها بصفة مشتركة، 

( مصاريفها بما في ذلك حصتها 5( حصتها من إيرادات تقديم خدمات العمليات المشتركة، 4عن حصتها في العمليات المشتركة، 
مصاريف ذات من أي مصاريف تم تحملها بصفة مشتركة. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

الصلة بحصتها في عمل مشترك وفقاً للسياسات  المحاسبية للمجموعة التي تطبق على تلك الموجودات والمطلوبات واإليرادات 
 والمصاريف.

 
 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (د)
 

المجموعة عند إعداد  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات
القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية مقابل 

 االستثمار إلى مستوى حصة المجموعة في الجهة المستثمر فيها.
 

المحققة في حالة واحدة وهي عندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير
 في القيمة.

 
 األدوات المالية 3-2
 

 الموجودات المالية
 

 لتصنيف)أ( ا
 

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية إلى الحد الذي يمكن تطبيقه في الفئات التالية:
 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر 
  قروض وذمم مدينة 
  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  موجودات مالية متاحة للبيع 
يعتمد التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات. وتحدد اإلدارة تصنيف استثماراتها عند االثبات االولي. وفي حالة  

 دات المصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، تقوم اإلدارة بإعادة تقييم هذا االختيار بنهاية كل فترة تقرير مالي.الموجو
 

 القياس)ب( 
 

عند اإلثبات األولي، تقيس المجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة أو في حال تتم المحاسبة عن األصل المالي بقيمة عادلة 
ح أو الخسائر، تقيد تكاليف المعامالت التي تتعلق بشكل مباشر باالستحواذ على األصل المالي بالقيمة العادلة من من خالل االربا

 خالل االرباح أو الخسائر ويتم تحملها كمصروف من خالل الدخل الشامل.
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 )تتمة( األدوات المالية 3-2
 

 أدوات حقوق الملكية:
 

األرباح من هذه االستثمارات في الدخل تقيس المجموعة جميع استثمارات حقوق الملكية بقيمة عادلة ويستمر إثبات توزيعات 

الشامل كدخل آخر عند إثبات حق الشركة في إستالم دفعات. ال تدرج خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( من 
قيمة استثمارات حقوق الملكية التي يتم قياسها بقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن تغيرات أخرى في ال

 العادلة.
 

 المطلوبات المالية:
 

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالية من خالل االرباح أو الخسائر والقروض والذمم الدائنة. يتم 
كاليف معامالت منسوبة االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والذمم الدائنة بالصافي من أي ت

ً بتاريخ إصداره. يتم االعتراف بالمطلوبات  بشكل مباشر. تقوم المجموعة باالعتراف باألوراق المالية المدينة المصدرة مبدئيا
ً بتاريخ المتاجرة الذي  المالية األخرى )بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة( مبدئيا

 تصبح فيه المجموعة طرفاً األحكام التعاقدية لألداة المالية.
 

 وتلغي المجموعة االعتراف بااللتزام المالي عند تنفيذ تعهداتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.
 

حق قانوني في  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات وإثبات الصافي بقائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة
 إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس صاف  أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
 ممتلكات ومعدات 3-3
 
 التحقيق والقياس (أ)
 

المواد تشمل التكاليف سعر الشراء وأية تكاليف تعود مباشرة إلى شراء االصل. تتضمن تكلفة الموجودات ذاتية االنشاء تكلفة 
والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى تعود مباشرة الى جعل األصول في الوضع التشغيلي المستهدف وتكاليف تفكيك وازالة المواد 

 وتجهيز الموقع التي توجد فيها هذه األصول وتكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة.
 

ت والمعّدات، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )أي كمكونات رئيسية( عندما تختلف األعمار اإلنتاجية ألجزاء البنود الممتلكا
 ضمن الممتلكات والمعّدات.

 
يتم تحديد األرباح والخسائر عند إستبعاد بند من الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من اإلستبعاد مع القيمة الدفترية 

 اإليرادات األخرى في الدخل الشامل.للممتلكات والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن 
 
 التكاليف الالحقة  (ب)
 

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند في الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع 
وق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موث

 للجزء المستبدل. يتم إثبات تكاليف تقديم الخدمات اليومية للممتلكات والمعدات في الدخل الشامل حال تحقيقه.
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 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 )تتمة( ممتلكات ومعدات 3-3
 

 االستهالك )ج(
 

قيمته  يتم احتساب االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك والذي يعد بمثابة تكلفة األصل، أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا

 المتبقية.
 

يتم إثبات االستهالك في الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من هذه الممتلكات 
والمعدات حيث أن ذلك يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في هذه األصول. يتم استهالك 

ات المؤجرة خالل مدة تأجيرها أو األعمار اإلنتاجية أيهما أقل ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول أن المجموعة ستمتلك الموجود
 األصل بنهاية مدة اإليجار. ال يتم استهالك األراضي.

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة  الحالية والسنوات المقارنة:

 
 عدد السنوات 
  
 40 يمبان 
 5 جهيزاتأثاث وت 
 25 – 3 مكتبيةمعدات  أجهزة حاسوب و 
 سنوات )أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقل( 10 مستأجرة            ينات على مبانيتحس 
 4 سيارات 
 

 يتم فحص طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها عند الضرورة.
 
 الموجودات غير الملموسة 3-4
 

تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج أعمارها اإلنتاجية محددة ويتم إطفاؤها على مدى عمرها اإلنتاجي ويتم تقييمها لتحديد 
قة االنخفاض في القيمة عندما يوجد ما يشير إلى أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطري

اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة مالية. تعامل أي تغييرات في العمر اإلنتاجي 
 التقديري أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية كتغير في التقديرات المحاسبية.

 
نهاية كل فترة مالية. يتم إثبات مصاريف اإلطفاء للموجودات غير يتم فحص العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس على األقل في 

 الملموسة في قائمة الدخل الشامل.
 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
 دما يتم إلغاء االعتراف األصل.الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عن

 
 سنوات: 3األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة هي 

 
 عقارات قيد التطوير 3-5
 

تنشأ عقارات المجموعة قيد التطوير عندما يوجد تغير في استخدام العقار االستثماري بدليل البدء في التطوير بنية البيع ويعاد 
اإلستثمارية كعقارات قيد التطوير بقيمها الدفترية كما في تاريخ إعادة تصنيفها. وتقيد الحقاً بالتكلفة أو صافي تصنيف العقارات 

ف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع التقديري في السياق العادي للنشاط ناقصاً التكالي
 لتطوير ومصاريف البيع.المتبقية إلكمال إعادة ا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 عقارات استثمارية 3-6
 

تصنيف العقار المملوك لتحقيق إيرادات إيجار طويلة األجل أو إلنماء رأس المال أو كليهما والذي ال تشغله المجموعة كعقار يتم 
استثماري. تتضمن العقارات االستثمارية العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية. 

 كلفته بما في ذلك تكاليف الصفقة وتكاليف االقتراض عند اللزوم.ويقاس العقار االستثماري بت

 
يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية عند استبعادها. يتم إدراج أي ربح أو خسارة تنشأ عن إلغاء إثبات العقار )يحسب كالفرق بين 

 التي يتم فيها إلغاء إثبات العقار.صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في الدخل الشامل في الفترة 
 

في حال شغل المالك أي عقار استثماري، فإنه يعاد تصنيفه كممتلكات ومعدات وتصبح تكلفته الدفترية في تاريخ إعادة التصنيف 
بدء بالتطوير هي التكلفة للمحاسبة عنه الحقاً كممتلكات ومعدات. عندما يتم إجراء تغيير في استخدام العقار االستثماري بدليل ال

 بنية البيع، يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه الحقاً كعقار قيد التطوير.
 
 دفعات اإليجار 3-7
 
 عقد إيجار تشغيلي( 1)
 

كعقود إيجار يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ من خاللها طرف آخر، المؤجر، بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية 
ً والتي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلية وذلك في الدخل  تشغيلية. يتم إثبات المدفوعات بما في ذلك المصاريف المدفوعة مقدما
الشامل )بدون أي حوافز مستلمة من المؤجر( ويتم تحميلها على قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد اإليجار. 

 من العقارات االستثمارية العقارات المؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلية ضمن العقارات االستثمارية.يتم إدراج ض
 
 عقد إيجار تمويلي( 2)
 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي بموجبها تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل إلى المجموعة كعقود إيجار تمويلية. 
اإليجار التمويلية عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات يتم إثبات عقود 

اإليجار، أيهما أقل. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين التزام اإليجار ونفقات التمويل بحيث يتم تحقيق معدل فائدة ثابت من الرصيد 
اج التزامات اإليجار بالصافي من نفقات التمويل ضمن القروض المتداولة وغير المتداولة. يتم إدراج المتبقي من االلتزام. يتم إدر

الفائدة المتعلقة بنفقات التمويل كتكاليف تمويل ويتم تحميلها كمصاريف أو تتم رسملتها خالل فترة اإليجار لكي يحقق معدل فائدة 
فترة. يتم إثبات العقارات االستثمارية المثبتة كجزء ال يتجزأ من مجموع اإليجار  ثابتة للرصيد المتبقي من التزامات اإليجار لكل

 خالل مدة عقد اإليجار بموجب عقود إيجار تمويلية وذلك بقيمتها العادلة.
 
 انخفاض القيمة 3-8
 
 الموجودات المالية )بما في ذلك الذمم المدينة( (أ
 

إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما 
الموجودات المالية. وال تُخفض قيمة هذه الموجودات وال يتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة عنها إال إذا كان هناك دليل 

ئي لألصل )"حدث الخسارة"(، وأن موضوعي على انخفاض القيمة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر بعد االعتراف المبد
يكون لهذا الحدث )األحداث( أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي 

صل في يمكن تقديرها بشكل موثوق. وفي حال تم تصنيف استثمارات حقوق الملكية كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير أو المتوا
 القيمة العادلة لألوراق المالية لما دون تكلفتها يعد مؤشراً على انخفاض قيمة الموجودات.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 االنخفاض في القيمة )تتمة( 3-8
 

 موجودات غير مالية (ب
 

تتم مراجعة الموجودات غير المتداولة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغيرات 

تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة، والتي تمثل في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد 
م، الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد والتي هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع وقيمة االستخدا

الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث توجد تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل  أيهما أعلى. لغرض تقدير االنخفاض، يتم تجميع
مستقل )وحدات مدرة للنقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، باستثناء الشهرة والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها 

خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم  بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض، في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس
زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها الممكن استردادها، على أال تزيد القيمة الدفترية 

ة ذلك األصل أو الوحدة المدرة التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي تم تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيم
للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل الشاملة. ال يتم عكس 

 خسائر االنخفاض في الشهرة.
 
 مكافآت الموظفين 3-9
 
 مزايا موظفين قصيرة األجل (1
 

 قيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.تقاس التزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل ب
 

يتم االعتراف بااللتزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو البرامج المبنية على الربح في حال وجود التزامات 
تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير تلك قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق 

 االلتزامات على نحو موثوق به.
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (2

 

يتم احتساب التزام المجموعة وفقاً لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافأة محددة غير التي اكتسبها الموظفون في الفترة 
ذلك المبلغ بتقدير مبلغ المكافأة المستقبلية. يتم حساب مكافأة التزامات المكافأة المحددة المطلوب الحالية وفترات سابقة وخصم 

سنوياً من قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة الوحدات االئتمانية المتوقعة. يتم إثبات إعادة قياس للمكافأة المحددة التي تتضمن 
خر. تحدد المجموعة مصاريف الفائدة على المطلوب المحدد للفترة من خالل تطبيق أرباح وخسائر اكتوارية في الدخل الشامل اآل

معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المكافأة المحدد في بداية الفترة السنوية إلى مطلوب المكافأة المحدد مع األخذ بعين االعتبار 
لمكافأة. يتم إثبات مصاريف الفائدة والمصاريف األخرى ذات أي تغيرات في مطلوب المكافأة المحددة خالل الفترة نتيجة لسداد ا

 الصلة بخطط المكافأة المحددة في المصاريف الشخصية في االرباح أو الخسائر.
 
 المخصصات 3-10
 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق ، وهناك إحتمال وجود 
للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه. يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية إستخدام 

المستقبلية المتوقعة بسعر يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باإللتزام. يتم إثبات إلغاء الخصم 
 كتكلفة مالية.
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 )تتمة(مخصصات ال 3-10
 
 ( مخصص إزالة التجهيزات1)
 

يتم إثبات المخصصات مقابل تكاليف إزالة التجهيزات بالقيمة الحالية التكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام تدفقات نقدية 
تقديرية ويتم قيدها كجزء من تكلفة األصل المحدد. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزامات إزالة 

ف إلغاء الخصم عند تكبده ويتم اثباته في قائمة الدخل الشامل كتكلفة تمويل. يتم سنوياً مراجعة التكاليف التجهيزات. يقيد مصرو
المستقبلية التقديرية إلزالة التجهيزات ويتم تعديلها عند اللزوم. يتم خصم التغيرات في التكاليف المستقبلية التقديرية أو في معدل 

 الخصم المطبق وذلك من تكلفة األصل.
 
 إيرادات 3-11
 
 بيع ممتلكات (1
 
 يتم االعتراف باإليرادات من بيع الممتلكات عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية: 
 
 .تحول المجموعة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية العقار بشكل جوهري للمشتري 
 قدرة على التحكم بالعقار المباع. ال تحتفظ المجموعة بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات الصلة بالملكية وليس لديها 
 .أن يكون من الممكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق 
 .أن يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة 
 .أن يكون باإلمكان قياس التكاليف المتكبدة أو المزمع تكبدها على المعاملة بشكل  موثوق به 
 
 تقديم الخدمات (2
 

إن اإليرادات من تقديم إدارة المرافق وتقديم برامج التعليم والتدريب التنفيذي وتقديم خدمات إدارة العقارات يتم تحقيقها عندما يتم 
 تقديم هذه الخدمات.

 
 الدخل التمويلي والدخل من توزيعات األرباح وتكلفة التمويل  3-12
 

وإيرادات من توزيعات األرباح مثبتة في الدخل الشامل. يتم إثبات إيراد  يتكون الدخل التمويلي من إيراد فوائد عن ودائع مستثمرة
الفائدة حال استحقاقها في الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح في الدخل الشامل عند 

 استحقاق الشركة الستالم الدفعة.
 

ائدة من اإلقتراض وإلغاء الخصم للمخصصات وخسائر إنخفاض القيمة المثبتة في تتكون تكاليف التمويل من مصاريف الف
الموجودات المالية. يتم إثبات تكاليف التمويل التي ال تتعلق بشكل مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل في الدخل الشامل 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 3-13
 

تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة يتم 
 في تواريخ تلك المعامالت.

 
ر ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سع 

الصرف بذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية 
الفترة، المعدلة بالفائدة الفعلية والدفعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة 

 .التقرير
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 الزكاة  3-14
 
تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة والزكاة  

المتعلقة بملكية الشركة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الشاملة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب 
ن وجدت، عند تحديدها. تقوم المجموعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير التسويات النهائية، إ

 مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 
 ربحية السهم 3-15
 

السهم األساس بقسمة الربح أو الخسارة تعرض المجموعة ربحية السهم األساس والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية 
التي تعزى للمساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والمعدلة ألسهمها 

توسط المرجح المملوكة. يتم احتساب ربحية السهم المخفضة من خالل تعديل الربح أو الخسارة التي تعزى للمساهمين العاديين والم
 لعدد األسهم العادية القائمة المعدلة ألسهمها المملوكة لتعكس أثر جميع األسهم العادية المحتمل إصدارها.

 
 التقارير القطاعية 3-16
 

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
 
تحقيق إيراد وتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف  تعمل في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تؤدي إلى (1)

 المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة.
 
يقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتحليل نتائج عملياتها بصورة مستمرة من أجل اتخاذ القرارات التي  (2)

 تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء.
 كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل. (3)
 

تشتمل النتائج القطاعية المعروضة على لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية البنود العائدة بشكل مباشر إلى أحد 
 القطاعات، باإلضافة إلى البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

 

 المصاريف  3-17
 

والتسويق هي المصاريف الناتجة من جهود المجموعة في التسويق والبيع. تُصنف جميع المصاريف األخرى، إن مصاريف البيع 
باستثناء التكاليف المباشرة من اإليرادات والنفقات المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف العمومية بين 

 واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.تكاليف إيرادات البيع والتسويق والمصاريف العمومية 
 
 النقد وما يعادله 3-18
 
يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن وجدت،  

تم تصنيف االستثمارات قصيرة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء والتي تتاح للشركة بدون أي قيود. ي
 شهراً كاستثمارات قصيرة األجل. 12شهور وتقل عن  3األجل التي تزيد مدة استحقاقها األصلية عن 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما  3-19

 
 تقيد المصاريف المدفوعة مقدماً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 رأس المال  3-20

 
الموجودات األخرى. تظهر التكاليف اإلضافية والمتعلقة  تصنف الحصص كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو

 مباشرة بإصدار حصص جديدة في حقوق الملكية كخصومات، بعد حسم الضريبة من المتحصالت.
 

 توزيعات األرباح 3-21
 

توزيعات األرباح يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل 
 النهائية في السنة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

 
.
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ممتلكات ومعدات  4
 

 
 أثاث وتجهيزات مبان أرض

أجهزة حاسوب 
 ومعدات مكتبية

تحسينات على 
 سيارات مباٍن مستأجرة

إنشاءات تحت 
 المجموع التنفيذ

         2016يناير  1كما في 
 59,846,188 59,670 335,075 832,187 5,234,925 5,453,221 39,047,599 8,883,511 التكلفة

 (14,220,605) - (202,437) (542,814) (4,658,755) (4,754,866) (4,061,733) - االستهالك المتراكم
 45,625,583 59,670 132,638 289,373 576,170 698,355 34,985,866 8,883,511 صافي القيمة الدفترية

         2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 45,625,583 59,670 132,638 289,373 576,170 698,355 34,985,866 8,883,511 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 7,475,532 6,237,417 305,007 - 676,891 129,302 126,915 - إضافات
 (18,099) - - - (18,099) - - - استبعاد

 (2,019,535) - (103,285) (46,132) (338,150) (516,107) (1,015,861) - تكلفة االستهالك
 51,063,481 6,297,087 334,360 243,241 896,812 311,550 34,096,920 8,883,511 صافي القيمة الدفترية الختامي

         2016ديسمبر  31كما في 
 65,244,283 6,297,087 640,082 832,187 3,834,379 5,582,523 39,174,514 8,883,511 التكلفة

 (14,180,802) - (305,722) (588,946) (2,937,567) (5,270,973) (5,077,594) - االستهالك المتراكم
 51,063,481 6,297,087 334,360 243,241 896,812 311,550 34,096,920 8,883,511 صافي القيمة الدفترية

         2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 51,063,481 6,297,087 334,360 243,241 896,812 311,550 34,096,920 8,883,511 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 2,022,171 1,470,959 - 10,500 423,647 117,065 - - إضافات
 3 - - - - 3 - - االستحواذ على شركة تابعة

 (1,775,871) - (219,274) (48,057) (285,287) (204,743) (1,018,510) - االستهالكتكلفة 
 51,309,784 7,768,046 115,086 205,684 1,035,172 223,875 33,078,410 8,883,511 صافي القيمة الدفترية الختامي

         2017ديسمبر  31كما في 
 67,266,457 7,768,046 640,082 842,687 4,258,026 5,699,591 39,174,514 8,883,511 التكلفة

 (15,956,673) - (524,996) (637,003) (3,222,854) (5,475,716) (6,096,104) - االستهالك المتراكم
 51,309,784 7,768,046 115,086 205,684 1,035,172 223,875 33,078,410 8,883,511 صافي القيمة الدفترية

 
مليون لاير سعودي  0.04حول األرض التي تملكها. خالل السنة، تم تخصيص استهالك  بقيمة  اللوحاتالتكلفة المتكبدة من الشركة لبناء جدار  2017ديسمبر 31تمثل اإلنشاءات تحت التنفيذ في 

 معدات المستخدمة من قبل فريق إدارة مشاريع العقارات االستثمارية للمجموعة.للعقارات االستثمارية، وهو ما يمثل استهالك الممتلكات وال (مليون لاير سعودي 0.09: 2016)
 

.2016و 2017للممتلكات والمعدات خالل عامي . كما لم يتم رسملة تكاليف االقتراض 2016و 2017لم يكن هناك أي انخفاض في القيمة في عامي 
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 موجودات غير ملموسة .5

 
 برامج الحاسب اآللي 

  2016يناير  1في  كما
 1,874,327 التكلفة

 (1,039,376) اإلطفاء المتراكم
 834,951 صافي القيمة الدفترية

  
  2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 834,951 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
 1,661,528 إضافات

 (375,230) تكلفة اإلطفاء
 2,121,249 صافي القيمة الدفترية الختامي

 
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 3,535,855 التكلفة
 (1,414,606) اإلطفاء المتراكم

 2,121,249 صافي القيمة الدفترية
  

  2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 2,121,249 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 216,236 إضافات
 (711,557) تكلفة اإلطفاء

 1,625,928  الدفترية الختاميصافي القيمة 
  

  2017ديسمبر  31كما في 
 3,752,090 التكلفة

 (2,126,162) اإلطفاء المتراكم
 1,625,928 صافي القيمة الدفترية

 
 عقارات استثمارية 6

 
 يتم قياس العقارات االستثمارية للمجموعة بالتكلفة.

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 
    

 2,483,484,080 2,399,398,009  يناير 1في الرصيد 
 38,256,519 24,798,055  إضافات

 (122,342,590) - 7 المحول إلى عقارات قيد التطوير
 2,399,398,009 2,424,196,064  ديسمبر 31الرصيد في 

 
مليار لاير سعودي من قبل  5.93بمبلغ  2017مارس  31تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 

مليار لاير سعودي تقارب القيمة  5.93مقيمين مستقلين مؤهلين مهنيا. كما ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة البالغة 
 .2017ديسمبر  31العادلة كما في 

 
 ، لم يتم رسملة تكاليف اقتراض للعقارات االستثمارية.2016و 2017في 
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 عقارات استثمارية )تتمة( 6

 
 عمليات التقييم

 
( التي تحمل JLL)تم تقييم العقارات االستثمارية للمجموعة من قبل مقيمين مستقلين مؤهلين مهنيا، شركة جونز النغ السال 

مؤهالت مهنية ذات صلة ومعترف بها، وهي أيضاً عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ولديها خبرة حديثة في مواقع 
اإلدارة المالية للمجموعة فريقا يقوم بمراجعة التقييمات التي يقوم بها المقيمون  وقطاعات العقارات االستثمارية. تتضمن

المستقلون ألغراض إعداد التقارير المالية. ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي ولجنة التدقيق. يتم عقد 
وفريق التقييم والمقيمين المستقلين مرة واحدة على األقل  مناقشات لعمليات التقييم والنتائج بين المدير المالي ولجنة التدقيق

 كل ثالثة أشهر، وذلك تماشيا مع تواريخ التقارير ربع السنوية للمجموعة.
 

 تقوم اإلدارة المالية في نهاية كل سنة مالية:
 
 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل؛ -
 مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة. و تقييم حركات تقييم العقارات عند -
 إجراء مناقشات مع المقيم المستقل. -
 

 أساليب التقييم التي يقوم عليها تقدير اإلدارة للقيمة العادلة
 

تم تنفيذ التقييم باستخدام منهج السوق المماثل ومنهج القيمة المتبقية لألرض بناء على مدخالت هامة قابلة للمالحظة وتم 
 قياس القيمة العادلة كمستوى ثالث. تشمل هذه المدخالت:تصنيف 

 
 مما يعكس تقييمات السوق الحالية لعدم اليقين في مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛ معدل الخصم

  
 يعكس سعر قطع األراضي السكنية والتجارية المماثلة سعر قطع األراضي المماثلة

  
 الفعلي وحجم ونوعية العقارات ومع مراعاة بيانات السوق في تاريخ التقييم؛استنادا إلى الموقع  معدالت الرسملة

  

 القيمة النهائية
مع األخذ بعين االعتبار االفتراضات المتعلقة بتكاليف الصيانة وأسعار الخلو وإيجارات 

 السوق.
 

 لم تكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.
 

 عقارات قيد التطوير 7
 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 
    

 - 112,626,215  يناير 1الرصيد في 
 - 43,351,902  إضافات

 - 4,236,540 8 االستحواذ على شركة تابعة
 122,342,590 - 6 المحّول من العقارات االستثمارية
 11,167,942 -  مستحقات تكاليف البنية التحتية

 (20,884,317) -  استبعادات

 112,626,215 160,214,657  ديسمبر 31الرصيد في 
 

. وتتعلق هذه 2017، وافق مجلس اإلدارة على مشروعين عقاريين جديدين سيبدأ تنفيذهما في عام 2016وخالل شهر ديسمبر
بإطالق  مشروع الفيالت  2017المشاريع ببناء وبيع الفيالت السكنية وبيع قطع األراضي المطورة. قامت الشركة خالل عام 

تعلق بشكل رئيسي بدفعات مقدمة ودفعات حسب العمل المنجز في المشروع  ت 2017وكانت اإلضافات خالل السنة السكنية 
ما  2017ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة للعقارات التطويرية للمجموعة التي قيمتها شركة جونز النغ السال في  .للمقاول
  مليون لاير سعودي. 718قيمته 
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 الحصص في منشآت أخرى 8

 
 الشركات المستثمر بها  وفقا لطريقة حقوق الملكية 8-1

 
 نسبة الملكية 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31
2016  

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31
2016 

     

 االستثمارات في الشركات المستثمر بها المحتسبة 
     بطريقة حقوق الملكية  

 26,775,179 - %50 - شركة المعرفة العقارية المحدودة
 - 7,638,592 %50 %50 "(للضيافة شركة مكارم للضيافة المحدودة )"مكارم

   7,638,592 26,775,179 

 
 نسبة الملكية 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31
2016  

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31
2016 

     
المطلوبات إلى الشركات المستثمر بها  وفقا لطريقة 

     حقوق الملكية
 (917,873) - %50 %50 "(للضيافة شركة مكارم للضيافة المحدودة )"مكارم

 
 ( فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة أماك:1
 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2017 2016 
   
   

 44,639,055  26,775,179  يناير 1الرصيد في 
 (2,863,876) (908,179) حصة الشركة في صافي خسارة  شركة أماك

 (15,000,000) -  توزيعات األرباح
إضافية من  %50من حصة الملكية من االستحواذ على  %50إعادة قياس 

 حصة الملكية
 
 1,059,135 

 
 - 

 -  (26,926,135) إضافية من حصة الملكية %50تعديالت من االستحواذ على 

 26,775,179  -  ديسمبر 31الرصيد في 

 
مليون لاير  17خالل السنة، وافق مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح على رأس المال المتبقي لشركة أماك بمبلغ 

مجلس اإلدارة، قدمت المجموعة عرضا رسميا للمساهم اآلخر في شركة أماك للحصول على سعودي. وبناء على موافقة 
. خالل فترة الثالثة أشهر 2017مارس  13رأسمالها بالكامل مقابل المقابل المذكور، والذي قبله المساهمون اآلخرون في 

وأصبح لدى المجموعة  السيطرة على أماك ، استكمل كال الطرفين جميع اإلجراءات المطلوبة 2017ديسمبر 31المنتهية في 
وسجلت  2017ديسمبر  31. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتوحيد نتائج شركة أماك كما في 2017ديسمبر  31اعتبارا من 

مليون لاير سعودي يتعلق بزيادة القيمة الدفترية في استثمارها في شركة  12.26ربح في قائمة الدخل الشامل الموحدة بمبلغ 
٪ في 50٪ إضافية من رأس مال شركة أماك، وتمت إعادة قياس حصة الملكية الحالية البالغة 50ماك عند االستحواذ على أ

شركة أماك. وقد تمكنت الشركة من الحصول على سعر منافس مما نتج عنه مكسب يرجع في المقام األول إلى أن المساهم 
ركة أماك ألن مقره في الرياض ومقر  عقارات أماك االستثمارية في اآلخر لم يكن مهتما باالستمرار في مساهمته في ش
مليون لاير سعودي كحصة من صافي خسارة أماك حتى تاريخ  0.91المدينة المنورة. كما سجلت الشركة خسارة قدرها 

 الحصول على السيطرة.
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(
 2017ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الحصص في منشآت أخرى )تتمة(  8
 
 الشركات المستثمر بها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية )تتمة(  8-1
 

قد  2017األخرى ثابتة، لكانت إيرادات المجموعة لعام ،  مع بقاء جميع المتغيرات 2017يناير  1لو تم االستحواذ في 
 مليون لاير سعودي. 22.4قد تغيرت إلى  2017مليون لاير سعودي، كما أن الخسارة لعام  37تغيرت إلى 

 
( أرباح من استحواذ على شركة تابعة وإعادة قياس استثمارات تمت المحاسبة عنها سابقاً بطريقة حقوق الملكية في شركة  2

 بعةتا
 ديسمبر 31  
 2017 إيضاح 
   

 11,197,878 أ إضافية من حصة الملكية في أماك %50ربح من االستحواذ على 
 1,059,135 ب إضافية من حصة الملكية في أماك %50ربح من إعادة قياس 

  12,257,013 

 
 في أماك وتم التوصل إليها كما يلي: %50ربح من استحواذ حصة إضافية بنسبة أ( 
 
 ديسمبر 31 
  2017 
  

  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من أماك:
  

 58,943,587 نقد وما يعادله
 3 ممتلكات ومعدات
 4,236,540 عقار قيد التطوير

 (2,607,956) ذمم دائنة
 (4,401,991) مطلوب لطرف ذي عالقة

 (169,906) مصاريف مستحقة
 (876,264) مستحقةزكاة 

 55,124,013 صافي الموجودات القابلة للتحديد
  

 (26,926,135) من حصة الملكية %50ناقصاً: القيمة الدفترية لنسبة الـ 
 (17,000,000) مقابل الشراء 

 11,197,878 إضافية من حصة الملكية في أماك %50ربح من االستحواذ على 

 
في تاريخ االستحواذ من قبل إدارة المجموعة. تم اعتبار القيمة العادلة للنقد وما يعادله  مساوية تم تقييم العقارات التطويرية 

للقيمة الدفترية التي تمثل الودائع البنكية للمنشأة واحتسبت القيمة العادلة للحسابات والذمم الدائنة األخرى بناء على نماذج 
 التدفقات النقدية المخصومة.

 
 إضافية من حصة الملكية في أماك: %50قياس ب ( ربح من إعادة 

 ديسمبر 31  
   2017 
   

 27,562,006  ()أ( أعاله(2) 8من صافي موجودات أماك )أنظر اإليضاح  %50القيمة العادلة لنسبة 
 (26,502,871)  من صافي موجودات أماك %50لقيمة العادلة لنسبة 

 1,059,135  الملكية في أماكإضافية من حصة  %50ربح من إعادة قياس 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الحصص في منشآت أخرى )تتمة(  8

 
 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية )تتمة(الشركات المستثمر بها   8-1
 
 تدفقات نقدية واردة -( مقابل الشراء 3
 

 فيما يلي تفاصيل صافي النقد المكتسب من االستحواذ على أماك:

 2017 ديسمبر 31 
  

 58,943,587 نقد وما يعادله   
 (17,000,000) ناقصاً: التدفقات النقدية الصادرة لالستحواذ على شركة تابعة

 41,943,587 

 
 .2016( لم يكن هناك استحواذات خالل 4
 
 :للضيافة فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة مكارم (5
 
 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31  إيضاح 
    

 - (917,873)  يناير 1الرصيد في 
 -  17,500,000   إضافات

 (917,873) (239,384)  حصة الشركة في صافي خسارة شركة مكارم
 - (8,704,151) 15 تعديالت أرباح مؤجلة

 (917,873)  7,638,592   ديسمبر 31الرصيد في 

 
كـ"مطلوبات إلى شركة مستثمر بها وفقا  2016ديسمبر  31كما في للضيافة يتم عرض القيمة االستثمارية السلبية في مكارم 

 قائمة المركز المالي. لطريقة حقوق الملكية " ضمن المطلوبات غير المتداولة في
 

مليون لاير سعودي  17.5باستثمار إضافي بقيمة للضيافة مكارم شركة في )دور( خر اآلمساهم الخالل السنة، قامت الشركة و
لكل منهما. وبما أن االستثمار اإلضافي قد أدى إلى تحقيق قيمة إيجابية في استثمار حقوق الملكية، فقد تم استبعاد األرباح 

 للمزيد من التفاصيل. 15مليون لاير سعودي مقابل القيمة االستثمارية. انظر اإليضاح  8.7المتبقية والبالغة المؤجلة 
 

فيما يلي تسوية صافي الموجودات إلى القيم الدفترية  الستثمارات الشركات المستثمر بها وفقا لطريقة حقوق الملكية كما في 
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ:

 
 ماكأ  للضيافة مكارم 

 2017 2016  2017 2016 

      
 65,469,133 -  56,324,560 57,257,892 مجموع الموجودات
 (10,647,040) -  (36,760,305) (3,178,482) إجمالي المطلوبات

 54,822,093 -  19,564,255 54,079,410 صافي الموجودات

      
 %50 -  %50 %50 حصة المجموعة %

 27,411,047  -  9,782,127 27,039,705 المجموعة باللاير السعوديحصة 
 (635,868) -  (10,700,000)  (19,401,113) تعديالت أرباح مؤجلة

 26,775,179  -  (917,873)   7,638,592  القيمة الدفترية لالستثمارات
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الحصص في منشآت أخرى )تتمة( 8

 
 الشركات المستثمر بها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية )تتمة(  8-1
 

 وفقا لطريقة حقوق الملكية كما في وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ:فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر بها  
 

 

بلد التأسيس/ مقر 

 اإليرادات المطلوبات الموجودات األعمال الرئيسي

صافي 

 )الخسارة(

      2017ديسمبر  31
 (478,766) - 3,178,482 57,257,892 السعودية مكارم

      2016ديسمبر  31
 (7,174,687) - 10,647,040 65,469,133 السعودية ماكأ

 (512,941) - 36,760,305 56,324,560 السعودية للضيافة مكارم
 
 الشركات التابعة 8-2
 

مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون  2017ديسمبر  31إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في 
من قبل المجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها فقط من أسهم عادية مملوكة مباشرة 

 المجموعة ما لم يذكر غير ذلك. إن بلد التأسيس هو أيضا مقر العمل الرئيسي.
 
 حصة الملكية الفعلية   

 2016 2017 رأس المال المدفوع بلد التأسيس الشركات التابعة
     

المحدودة  العقاريةشركة منشآت المعرفة 
 %100 %100 1,000,000 السعودية )"منشآت"(

المحدودة  شركة مشاريع المعرفة العقارية
 %100 %100 633,000,000 السعودية )"مشاريع"(

 شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة 
 %80 %80 467,765,000 السعودية "()"الغراء 

شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة 

 %60 %60 1,333,300 السعودية )"مدرار"(
شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"( 

 %50 %100 50,000,000 السعودية (5)إيضاح 
 

مماثلة في أنشطة . تعمل شركة الغراء 2017ديسمبر  31في لم تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع عملياتهما كما 
 للشركة. وتعمل شركة مدرار في تقديم خدمات االستشارة واإلدارة المرتبطة بالعقارات.

 
 تتضمن حسابات مدرار النتائج المالية للعمليات المشتركة التالية:

 
 نسبة الملكية 

 2017 2016 
   

 39.14 39.14 االستشارات الهندسيةمجموعة  /شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة نيكين سيكي ليميتد / 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الحصص في منشآت أخرى )تتمة( 8

 
 حقوق الملكية غير المسيطرة 8-3
 

فيما يلي المعلومات المالية الموجزة لكل شركة تابعة تمتلك حقوق ملكية غير مسيطرة تُعَد جوهرية للمجموعة. وإّن المبالغ 
 المفصح عنها لكل شركة تابعة هي المبالغ قبل حذف أي معامالت بين شركات المجموعة.

 

 مدرار  الغراء قائمة المركز المالي المختصرة

 2017 2016  2017 2016 

      
 18,176,529 13,914,332  200,000 200,000 موجودات متداولة
 (7,496,811) (4,402,175)  (290,410) (355,604) مطلوبات متداولة

 10,679,718 9,512,157  (90,410) (155,604) صافي الموجودات المتداولة
      

 118,498 74,207  467,565,000 467,565,000 موجودات غير متداولة
 (2,733,279) (4,180,367)  - - مطلوبات غير متداولة

 (2,614,781) (4,106,160)  467,565,000 467,565,000 صافي الموجودات غير المتداولة
      

 8,064,937 5,405,997  467,474,590 467,409,396 صافي الموجودات

      
 3,225,974 2,162,399  93,494,918 93,481,879 الملكية غير المسيطرة المتراكمةحقوق 

 
 قائمة الدخل الشامل المختصرة

 مدرار  غراءال 

 2017 2016  2017 2016 

      
 24,311,911 16,906,696  - - إيرادات

 2,677,368 711,712  (66,695) (65,195) الدخل للسنة)الخسارة( 
 55,845 (857,891)  - - الدخل الشامل اآلخر)الخسارة( 

 2,733,213 (146,179)  (66,695) (65,195) مجموع الدخل الشامل

      
 اإليرادات الموزعة على حقوق الملكية غير

 المسيطرة  
 
(13,039) 

 
(13,339) 

  
284,685 

 
1,070,947 

 الدخل الشامل المخصص )الخسارة( مجموع 
 غير المسيطرة:إلى حقوق الملكية   

 
(13,039) 

 
(13,339) 

  
(58,471) 

 
1,093,285 

 توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير 
 المسيطرة  

 
- 

 
- 

  
1,005,104 

 
1,152,034 

 
 مدرار  الغراء ملخص التدفقات النقدية

 2017 2016  2017 2016 

      
 1,200,999 2,726,976  - - التدفقات النقدية من العمليات

 (23,184) (16,178)  - - التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (2,880,085) (2,512,760)  - - التدفقات النقدية من العمليات

 
 (1,702,270) 198,038  - - صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما يعادله
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ذمم مدينة تجارية 9

  
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 
    

    عمالء تجاريون لبيع قطع أراضي:
 35,000,000  - 15 المنشآت المستثمر فيها وفقا لحقوق الملكية

 19,279,638   6,284,646  أطراف أخرى 

 15,915,252 13,650,230   عمالء تجاريون مقابل خدمات

  19,934,876 70,194,890 
 (1,557,750) (1,560,750)  ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  18,374,126 68,637,140 
 (6,443,150) (3,063,071)  ناقصاً: أقساط تستحق بعد سنة واحدة

  15,311,055 62,193,990 

 
إن القيمة العادلة المقدرة للذمم المدينة هي القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها وتقارب قيمتها 

 العادلة.الدفترية. يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدالت السوق الحالية لتحديد القيمة 
 

: عميلين يمثالن  2016٪ )55 يمثالنيوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية حيث أن عميلين 
 ٪ ( من إجمالي  الذمم التجارية المدينة.65.5

 
مليون لاير سعودي( تتعلق بمخصص الديون  1.56: 2016لاير سعودي ) 3،000بمبلغ  فقامت المجموعة بإدراج مصاري

ضمن "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الدخل  فالمشكوك في تحصيلها من مدينيها التجاريين. تم إدراج المصاري
 الشامل.

 
أساسا بعمالء تجاريين للخدمات. يتم اإلعتراف بمخصص إن الذمم المدينة منخفضة القيمة متأخرة السداد أكثر من سنة وتتعلق 

 المبالغ غير المتوقع استردادها.
 

 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 
   

 - 1,557,750 يناير 1الرصيد في 
 1,557,750 3,000 إضافات

 1,557,750 1,560,750 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 10

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    

 2,038,432 863,033  دفعات مقدمة لموردين
 51,644 714,774  موظفيندفعات مقدمة ل

 1,568,460 480,000  ودائع هامشية مقابل ضمانات بنكية
 ً  11,300 260,255  مصاريف مدفوعة مقدما

 1,350,267 315,368  أخرى

  2,633,430 5,020,103 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 استثمارات قصيرة األجل 11

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    

 - 542,591,389  ودائع مرابحة

 
 في اآلتي:خالل السنة تتلخص الحركة في االستثمارات قصيرة األجل 

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    
 652,421,191 -  يناير 1

 - 2,065,000,000  إضافات
 1,210,890 11,155,889  إيرادات محققة/ غير محققة

 (653,632,081) (1,533,564,500)  سحوبات

 - 542,591,389  ديسمبر 31

 
أشهر. يتم  6االستثمار في ودائع مرابحة ذات آجال استحقاق بمدة  2017ديسمبر  31تمثل االستثمارات قصيرة األجل في 

(.  يتم إيداع ودائع مرابحة 12يعادله )إيضاح عرض ودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد وما 
لدى البنوك التجارية المحلية والمقومة باللاير السعودي. إن ودائع المرابحة تسفر عن دخل مالي بمعدالت ثابتة. خالل السنة 

 مليون 130، حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل من بنك تجاري محلي بمبلغ 2017ديسمبر  31المنتهية في 
، لم 2017ديسمبر 31لاير سعودي. إن تسهيل القرض طويل األجل مضمون بالكامل مقابل ودائع مرابحة بنفس القيمة. في 

 تستخدم المجموعة التسهيل المذكور وبالتالي ال يوجد أي قيود علی ودائع المرابحة.
 

 النقد وما يعادله 12
 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
        

 1,647  10,000  الصندوقنقد في 
 20,398,257 82,710,258  نقد لدى البنوك 
 665,000,000 30,015,750  ودائع مرابحة 

   112,736,008  685,399,904 

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

 مالياً بمعدالت ثابتة.دخالً 
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى غير متداولة 13
 

مليون  11.17تمثل المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى غير المتداولة تكلفة البنية التحتية المستقبلية المستحقة بمبلغ 
 .2016لاير سعودي المتعلقة بقطعة أرض مباعة خالل عام 
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 االقتصاديةشركة مدينة المعرفة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 14

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    

   22,561,095    11,641,992  مصاريف مستحقة
 18,679,470   20,052,499   تأمينات محتجزة

 4,448,037   3,867,492  أخرى 

   35,561,983 45,688,602 
 

إن القيمة العادلة المقدرة للمطلوبات المالية أعاله هي المبالغ المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها وتقارب 
 قيمتها الدفترية.

 
يكن لدى المجموعة أية التزامات جوهرية بعمالت أخرى غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي وبالتالي فإن المجموعة لم 

 .2017ديسمبر  31ال تتعرض لمخاطر جوهرية للعمالت األجنبية األخرى في السنة المنتهية في 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة    15
 

 معامالت مع أطراف ذوي العالقة
 

 )أ( المساهمون الرئيسيون
 

 فيما يلي المساهمين الرئيسيين في المجموعة:
 
 حصة الملكية )%( مقر التأسيس االسم 

  2017 2016 
    

 29.47 29.47 السعودية مؤسسة الملك عبدهللا  لوالديه
 24.46 24.46 السعودية شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

 
 للمعامالت مع الشركة المستثمر بها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية. 8ب( أنظر اإليضاح 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العلياج( 

 
 ديسمبر 31السنة المنتهية في   
  2017 2016 
    

 13,591,321 10,606,043   مزايا موظفين قصيرة األجل
 364,469 356,897   مكافآت نهاية الخدمة

  10,962,940 13,955,790 

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى والمصاريف ذات الصلةد( 
 
 ديسمبر 31السنة المنتهية في   
  2017 2016 
    

 3,300,000 2,948,890  مكافأة مجلس اإلدارة
 555,001 249,449  مصاريف وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة

  3,198,339 3,855,001 

 



 

36 

 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
  معامالت وأرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة( 15

 
 ذات عالقة أخرىمعامالت مع أطراف هـ( 

 
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية 

 الموحدة بما يلي:
 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في  
 2017 2016 

مصاريف إدارة المشاريع والمصاريف األخرى المدفوعة من قبل الشركة نيابة 
 5,022,430 5,777,628 شركة إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية عن

 
 ماكأراض ُمباعة إلى شركة أ

 
 31.7، أبرمت الشركة اتفاقية لبيع بعض قطع األراضي إلى شركة أماك. تم اعتبار الربح البالغ 2011سبتمبر  27في 

محقق )مؤجل( وتم تسجيله كإيراد عندما قامت أماك ببيع عقارات سكنية مليون لاير سعودي المرتبط بهذا البيع على أنه غير 
، تم استبعاد المکاسب المؤجلة 2017ديسمبر  31)مبنية على األراضي المباعة من قبل الشركة ( إلى أطراف ثالثة. في 

ق تعديلها مقابل مليون لاير سعودي( عن طري 0.64: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.64المتبقية والبالغة 
 استثمار الشرکة في شرکة أماك.

 
 للضيافة أرض مباعة إلى شركة مكارم

 
مليون  19.4، مما أدى إلى مكاسب غير محققة بقيمة للضيافة ببيع قطعة أرض إلى مكارم 2012قامت الشركة خالل عام 

مليون لاير سعودي تم استبعادها مقابل قيمة االستثمار في السنوات السابقة. خالل السنة المنتهية  10.7لاير سعودي منها 
ابل القيمة مليون لاير سعودي مق 8.7، تم استبعاد المبلغ المتبقي من المكاسب غير المحققة بمبلغ 2017ديسمبر  31في 

 (.8)إيضاح للضيافة االستثمارية لمكارم 
 

مليون لاير سعودي مقابل بيع  35، استلمت الشركة المبلغ القائم المتبقي البالغ 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 (.9األراضي المذكورة أعاله )إيضاح 

 

 معامالت أخرى مع شركة تابعة
 

 1.66، قامت شركة مدرار بتقديم خدمات استشارة ومشروعات للشركة بمبلغ 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي( تم استبعادها في القوائم المالية الموحدة المرفقة. 2.14: 2016مليون لاير سعودي )

 
 ( مطلوب من أطراف ذوي عالقةو
 
ديسمبر  31 

2017 
ديسمبر  31

2016 
   

 593,811 - أماك
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 16

 
 الوصف العام للخطة 16-1

 
محددة تتوافق مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ تطبق المجموعة خطة منافع 

المسددة عند نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة 
لعربية السعودية. إن خطط مكافآت نهاية الخدمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو موضح في قانون العمل في المملكة ا

 للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المكافآت عند استحقاقها عند إنهاء التوظيف.
 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    

 7,269,646 9,805,268  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 
مكونات صافي مصاريف المكافآت المدرج في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المدرجة في قائمة المركز يلخص الجدول التالي 

 المالي.
 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في  

 2017 2016 

   

 1,596,600 1,956,909 تكلفة الخدمة الحالية

 204,975 252,579 تكلفة الفائدة

 1,801,575 2,209,488 الدخل الشاملمجموع المبالغ المعترف بها في قائمة 

 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 الحركة في القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين:

   

 5,961,307 7,269,646 يناير 1التزام المنافع المحددة في 

 1,596,600 1,956,909 تكلفة الخدمة الحالية

 204,975 252,579 تكلفة الفائدة

   القياسإعادة 

 74,649 1,334,859 خسائر الخبرة

 - (228,670) الخسارة من التغيرات في االفتراضات المالية

 1,106,189 74,649 

 (567,885) (780,055) مدفوعات المنافع

 7,269,646 9,805,268 ديسمبر 31التزام المنافع المحددة في 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 سعودية()شركة مساهمة 

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  16

 
 افتراضات إكتوارية 16-2
 
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31  

    
    

 %3.65 %3.9  معدل الخصم
 %5 %5  زيادات الرواتب المستقبلية

 %0.65 %0.65  معدل الوفيات
 %7 %9.9   معدل دورة الموظفين

 سنوات 65 سنوات 60  عمر التقاعد
 

 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزام المنافع المحددة:
 

 معدل الخصم:
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
   

 (499,760) (587,552) في معدل الخصم %1زيادة بنسبة 
 566,820 657,949 في معدل الخصم %1زيادة بنسبة 

 
 زيادات الرواتب المستقبلية:

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
   

 588,234 892,733 في معدل تصاعد الرواتب %1زيادة بنسبة 
 (528,211) (629,994) في معدل تصاعد الرواتب %1انخفاض بنسبة 

 
 معدل الوفيات:

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
   

 (21,380) 4,957 تراجع معدل الوفيات سنة واحدة
 21,210 (4,930) تراجع معدل الوفيات سنة واحدة

 
 معدل دورة الموظفين:

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
   

 3,660 (120,368) في كل عمر %10زيادة بنسبة 
 (14,827) 128,069 في كل عمر %10نقص بنسبة 

 
تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في 

الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل 
االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية عن التغيرات الفعلية في التزام 

 المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات في االفتراضات منعزلة عن بعضها.
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  16

 
 افتراضات إكتوارية )تتمة( 16-2
 

 غير المخصومة المتعلقة بالتزامات مكافآت الموظفين: فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات
 
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

   
 3,267,642 11,222,664 سنوات 5 -سنة واحدة 
 6,350,423 8,629,336 سنوات 5أكثر من 

 
 الزكاة 17

 
 مكونات الوعاء الزكوي 17-1

 
تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي  

لكل شركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من عقارات قيد التطوير وحقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة 
 ترية المعدل للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية واالستثمارات.والدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة الدف

 
 مخصص الزكاة 17-2
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 إيضاح 
    

 12,438,753 13,551,794  يناير 1الرصيد في 
    المخصص لـ:
 13,377,168 11,616,262  السنة الحالية
 - 2,678,133  سنوات سابقة

 - 876,264 8 االستحواذ على شركة تابعة
 (12,264,127) (13,557,294)  المدفوعات

 13,551,794 15,165,159  ديسمبر 31الرصيد في 

 

 وضع الربوط 17-3
 
وحصلت على شهادات زكاة سارية المفعول  2016قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى عام  

، التي ستقدم إقرارها الزكوي بعد اكمال بعض المتطلبات اإلجرائية. خالل غراءباستثناء شركة ال 2018ابريل  30حتى 
، حيث قامت الهيئة بربط إضافي لإللتزام 2014إلى  2011للسنوات من العام قامت الشركة باستالم ربط زكوي من الهيئة 

مليون لاير سعودي المتعلق بشكل أساسي بمصاريف ما قبل التشغيل والربح غير المحقق من بيع  2.68الزكوي بقيمة  
م وهي بصدد عقارات قيد التطوير والخسائر المتراكمة واالستثمارات. قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي خالل العا

 .2016و 2015تقديم اعتراض للهيئة. لم تستلم الشركات التابعة للشركة أي ربوط إضافية للسنوات 
 

 رأس المال  18
 

مليون لاير سعودي من  3,393,000,000، يتكّون رأس مال الشركة البالغ 2016و 2017ديسمبر  31كما في 
 لكل حصة.لاير سعودي  10حصة مدفوعة بالكامل بقيمة  339,300,000
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 اإليرادات وتكلفة اإليرادات  19
 

 إيرادات 19-1 
 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31   
    

 69,362,000 -  بيع قطع أراضي
 1.072.200 1.072.200  التطوير العقاريإيرادات من 
 22.159.911 15.248.696  خدمات االستشارة واإلدارة العقاريةإيرادات من 

 12.717.524 15.498.332  رسوم من برنامج التعليم العملي والدورات التدريبية

  31,819,228 105,311,635 

 
 تكلفة اإليرادات 19-2 

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  
    

 20,720,366 -   تكلفة قطع أراضي
 20.552.445 17.892.278  الموظفينتكلفة 

 4.614.186 8.567.759  أتعاب مهنية
 1.987.799 1.613.580  أخرى

  28,073,617 47,874,796 

 
 مصاريف بيع وتسويق 20

 
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  

    
 3,531,985 3,751,543  مصاريف متعلقة باإلعالنات والتسويق

 1,342,366 3,633,086  تكاليف موظفين
 71,617 188,548  رحالت عمل

 41,722 51,870  أخرى

  7,625,047 4,987,690 

 
 مصاريف عمومية وإدارية 21

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31  
  2017 2016 
    

 21,737,072 12,956,457  تكاليف موظفين
 4,503,160 4,700,134  أتعاب مهنية

 3,300,000 2,948,890  مكافأة مجلس اإلدارة
 2,296,915 2,333,969  استهالك وإطفاء

 1,557,750 3,000  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 555,001 249,449  مصاريف وبدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة

 504,842 366,419  رحالت عمل
 500,000 500,000  تداولرسوم 
 374,288 283,118  إيجار
 2,577,337 2,908,115  أخرى

  27,249,551 37,906,365 
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 شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 عقود إيجارات تشغيلية 22
 

 2017ديسمبر  31اإليجار للسنة المنتهية في  فلدى المجموعة عدة عقود إيجارات تشغيلية لمكتبها ومركباتها. بلغت مصاري
مليون لاير سعودي(. لم يكن هناك ارتباطات جوهرية لعقود اإليجارات  0.4: 2016مليون لاير سعودي ) 0.3مبلغ 

 .2017ديسمبر  31التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 
 

 ربحية )خسارة( السهم 23
 

افي )الخسارة(/ الدخل للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة تم إحتساب ربحية/ )خسارة( السهم  بقسمة ص
 خالل السنة.

 
  2017 2016 
   

 14,008,061 (21,776,464) صافي )الخسارة(/ )الدخل( العائدة لمالكي الشركة
 339,300,000 339,300,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.041 (0.064) )باللاير السعودي(ربحية )خسارة( السهم األساسية 
 

 دى الشركة أي أسهم مخفضة محتملة.لليس 
 

 معلومات قطاعية 24
 

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

لكل وحدة من وحدات النشاط االستراتيجي تراجع اإلدارة العليا للمجموعة تقارير اإلدارة الداخلية على األقل على أساس ربع 
 سنوي. يصف الملخص التالي العمليات في كل من قطاعات المجموعة التي يتم التقرير عنها.

 
يمثل قطاع التطوير العقاري أنشطة ذات صلة بتطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع تنمية أخرى في المملكة العربية 

 السعودية.
 

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

 
تمثل خدمات إدارة العقار والخدمات االستشارية أنشطة ذات صلة بمجموعة كبيرة من خدمات إدارة العقار والخدمات 

 االستشارية المقدمة في المملكة العربية السعودية.
 

أنشطة ذات صلة ببرامج مختلفة لتعليم وتدريب التنفيذيين المقدمة في المملكة  يمثل قطاع التعليم والتدريب للموظفين التنفيذيين
 العربية السعودية.

 
( بنوداً المدير الماليوتتضمن نتائج القطاعات التي يتم التقرير عنها لإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

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

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

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ والملخصة حسب القطاع: 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31
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 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 )تتمة(معلومات قطاعية  24
 

 
 

 
 التطوير العقاري

 
 االستثمار

خدمات االستشارة 
 واإلدارة العقارية

التعليم العملي 
 والتدريب

 
 الحذف

 
 المجموع

       2017ديسمبر  31كما في 

   2,424,196,064 - - - -   2,424,196,064 عقارات استثمارية

 160,214,657 - - - - 160,214,657 عقارات قيد التطوير

 7,638,592 - - -  7,638,592 - إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

    542,591,389 - - -    542,591,389 - استثمارات قصيرة األجل 

   3,321,319,978 (554,350) 9,546,685 13,988,539    580,245,731    2,718,093,373 مجموع الموجودات

 
 2016ديسمبر  31كما في 

      

 2,399,398,009 - - - - 2,399,398,009 عقارات استثمارية

 112,626,215 - - - - 112,626,215 عقارات قيد التطوير

 26,775,179 - - - 26,775,179 - إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 3,351,635,091 (521,912) 9,429,713 18,295,028 691,775,179 2,632,657,083 مجموع الموجودات
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 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 قطاعية )تتمة(معلومات  24

 
 
 
 

 
 

 التطوير العقاري

 
 
 االستثمار 

خدمات 
االستشارة 

 واإلدارة العقارية

 
التعليم العملي 

 والتدريب

 
 

 الحذف

 
 

 المجموع

 
       2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 31,819,228  -  15,498,332   15,248,696  -  1,072,200  اإليرادات من العمالء الخارجيين
 - (1,658,000)  -  1,658,000  - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

 11,354,806  - - -  11,354,806  - دخل من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل
أرباح من االستحواذ على شركة تابعة وإعادة قياس 

استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في 
 12,257,013  - - - - 12,257,013  شركة تابعة

الحصة في خسارة شركات مستثمر بها والتي تمت المحاسبة 
 عنها بطريقة حقوق الملكية

- (1,147,563) - - - (1,147,563) 

 (2,487,428) - (109,087) (60,467) - (2,317,874) استهالك وإطفاء
 (14,294,395) - - (288,469) - (14,005,926) مصروف الزكاة

 (21,504,818) -  810,167  711,712     10,207,243  (33,233,940) صافي )خسارة( الدخل
 

 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 
      

 105,311,635  -  12,717,524  22,159,911  -  70,434,200  اإليرادات من العمالء الخارجيين
 - (2,138,529)  -  2,138,529  - - القطاعاتاإليرادات من المعامالت بين 

 17,162,042  - - -  17,162,042  - دخل من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل
الحصة في خسارة شركات مستثمر بها والتي تمت المحاسبة 

 عنها بطريقة حقوق الملكية
- (3,781,749) - - - (3,781,749) 

 (2,394,764) - (94,139) (168,648) - (2,131,977) استهالك وإطفاء
 (13,377,168) - - (289,802) - (13,087,366) مصروف الزكاة

 15,065,669  -  2,281,745  2,441,332  13,380,293  (3,037,701) صافي )خسارة( الدخل
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 التزامات محتملة وتعهدات     25
 

بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في ذلك التاريخ ، 2017ديسمبر  31في 
 مليون لاير سعودي(. 76,7: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 270حوالي 

 
: 2016بر ديسم 31مليون لاير سعودي ) 0,48، كان لدى المجموعة خطاب ضمان قائم بمبلغ 2017ديسمبر  31أيضاً، في 

 مليون لاير سعودي(. 1,57
 

 تقدير القيمة العادلة 26

 
 موجودات ومطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة أ(
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة 
في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك  في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو،

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به.
 

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم 
لى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب تصنيف القيم العادلة إ

 التقييم على النحو التالي:
 .المستوى األول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة 
 المدخالت بخالف األسعار المتداولة في السوق المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن مالحظتها  :المستوى الثاني

 لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار( أو غير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(.
 السوق )المدخالت غير المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على بيانات ملحوظة في  :المستوى الثالث

 الجديرة بالمالحظة(.
 

، تصنف جميع موجودات الشركة حالياً كقروض وذمم مدينة وموجودات 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في 
بالقيمة المطفأة. وتصنف جميع مطلوبات المجموعة حالياً كقروض وسلف وذمم دائنة ويتم تقدير قيمها العادلة لتقارب تقاس 
 الدفترية.قيمها 

 
 موجودات ومطلوبات غير مقاسة بالقيمة العادلة لكن تم اإلفصاح عن قيمها العادلة ب( 

 
يحتوي الجدول التالي على تحليل موجودات ومطلوبات المجموعة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )حسب الفئة( غير 

 ن قيمها العادلة.ولكن تم اإلفصاح ع 2017ديسمبر  31المقاسة بالقيمة العادلة في 
 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     الموجودات
 18,374,126 18,374,126 - - ذمم مدينة تجارية
 1,510,142 1,510,142  - ذمم مدينة أخرى

 542,591,389 - - 542,591,389 استثمارات قصيرة األجل
 112,736,008 - - 112,736,008 النقد وما يعادله

 675,211,665 19,884,268 - 655,327,397 المجموع

     المطلوبات
 13,915,369 13,915,369 - - ذمم دائنة

 35,561,983 35,561,983 - - ذمم دائنة أخرى

 49,477,352 49,477,352 - - المجموع

 
للقيمة العادلة )حسب الفئة( غير يحتوي الجدول التالي على تحليل موجودات ومطلوبات المجموعة ضمن التسلسل الهرمي 

 ولكن تم اإلفصاح عن قيمها العادلة. 2016ديسمبر  31المقاسة بالقيمة العادلة في 
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 )تتمة( تقديرات القيمة العادلة 26
 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     الموجودات
 68,637,140 68,637,140 - - ذمم مدينة تجارية

 685,399,904 - - 685,399,904 يعادلهالنقد وما 
 2,970,371 2,970,371 - - ذمم مدينة أخرى

 593,811 593,811 - - ذمم مدينة غير تجارية

 757,601,226 72,201,322 - 685,399,904 المجموع

     المطلوبات
 5,014,715 5,014,715 - - ذمم دائنة

 45,688,602 45,688,602 - - ذمم دائنة أخرى

 50,703,317 50,703,317 - - المجموع

 
 يتم تقييد الموجودات والمطلوبات في الجدول السابق بالتكلفة المطفأة. قيمتها الدفترية تمثل تقريباً معقوالً للقيمة العادلة.

 
 إدارة المخاطر المالية 27

 
السوق )تشمل مخاطر العملة،  إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز 
برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات 

 المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.العكسية 
 
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر  

 العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 

 السوقمخاطر أ( 
 

تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي للتقلبات نتيجة 
التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات 

 النقدية ومخاطر األسعار.
 

الحساسيات التالية لمخاطر السوق مبنية على تغير في أحد العوامل مع إبقاء العوامل األخرى ثابتة. ليس من المرجح حدوث 
ذلك،  وقد تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة. على سبيل المثال، التغيرات في سعر الفائدة والتغيرات في سعر 

 العملة األجنبية.
 
 مخاطر العملة (1
 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  

تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سياق العمل االعتيادي. خالل السنة، لم تقم المجموعة بأية 
ر األمريكي، وبالتالي ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية تعامالت هامة بعمالت عدا الريـال السعودي، والدوال

. وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير 2017ديسمبر  31األخرى في السنة المنتهية في 
 معرضة لمخاطر جوهرية في العمالت األجنبية.

 
 مخاطر معدالت الفائدة (2
 

هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي  مخاطر أسعار الفائدة
للمجموعة والتدفقات النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة عبالمراقبة الدورية لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية 

 التي تحمل فائدة.



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

 

46 
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في تاريخ التقرير، لم يكن هناك مطلوبات مالية تحمل فوائد. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فوائد في تاريخ قائمة 
المركز المالي من ودائع مرابحة قصيرة األجل بمعدل فائدة ثابت. لذلك، ليس هناك خطر لتعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

 الفائدة.ومخاطر القيمة العادلة لسعر 
 
الذمم المدينة التجارية )المتداولة( والذمم المدينة غير التجارية والموجودات المتداولة األخرى والمطلوبات التجارية  

المتداولة والمطلوبات األخرى ال تحمل فائدة وذات آجال أقل من سنة واحدة. لذلك، يفترض أنه ال يوجد خطر لسعر الفائدة 
 مالية. الذمم المدينة )المتداولة( ال تحمل فائدة ويعترف بها بالتكلفة المطفأة.مرتبط بتلك الموجودات ال

 
فيما يلي متوسط معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي بناء على تقارير تمت مراجعتها من 

 قبل أعضاء اإلدارة العليا:
 
 2017 2016 
   
   

 2.46 %1.05 النقد وما يعادله
 - %1.99 استثمار قصير األجل

 
 مخاطر األسعار (3
 

 لم تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية للسعر حيث أنها ليس لديها أسهم ملكية أو سلع.
 

 مخاطر االئتمانب( 
 

اآلخر إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف 
 .9خسارة مالية. ليس لدى الشركة أي تركيز لمخاطر االئتمان فيما عدا الذمم المدينة التجارية كما هو مبين في اإليضاح 

 
للحد من التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية حيث يتم تطبيق حدود االئتمان على 

بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بتكوين  مخصص مقابل األرصدة المشكوك عمالئها. كما تقوم اإلدارة 
 في تحصيلها. تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء القائمين بانتظام.

 
 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:

 
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

   الموجودات المالية
 68,637,140 18,374,126 ذمم مدينة تجارية

 - 542,591,389 استثمارات قصيرة األجل
 685,399,904 112,736,008 نقد وما يعادله

 673,701,523 754,037,044 

 
العقود ذات الصلة. بينما يتم تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل تنفيذ 

إيداع النقد وودائع مرابحة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، لم يكن هناك مستحقات متأخرة السداد أو منخفضة 
 القيمة من أطراف ذوي عالقة.

 
 ة الدفترية.تقارب القيم 2016و  2017ديسمبر  31القيمة العادلة للنقد وما يعادله واالستثمار قصير األجل في 
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 وفيما يلي تحليل الجودة االئتمانية للموجودات المالية:
 
  2017 2016 
    

 55,679,954 9,954,558  (:9غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة )إيضاح 

  9,954,558 55,679,954 

    
    متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:

ً  180متأخرة السداد أقل من  -  8,339,499 3,536,468  يوما
ً  360 – 180متأخرة السداد من  -  3,488,524 4,626,284  يوما
ً  360أكثر من  -  1,129,163 256,816  يوما

  8,419,568 12,957,186 

    محددة بشكل فردي على أنها منخفضة القيمة )إجمالي(:
 - -  يوماً  360 – 180متأخرة السداد  -
ً  360أكثر من  -  1,557,750 1,560,750  يوما

  1,560,750 1,557,750 

    مجموع المحدد بشكل فردي على أنه منخفض القيمة )إجمالي(
    

 (1,557,750) (1,560,750)  ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مجموع الذمم المدينة التجارية )بالصافي من مخصص االنخفاض 
 القيمة( في

 
18,374,126 68,637,140 

 
فيما يتعلق بالتعامالت مع البنوك، ترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة لخطر االئتمان حيث أنها تتعامل فقط مع بنوك 

 محلية ذات سمعة حسنة. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم وفاء هذه األطراف المقابلة.
 

فيما يتعلق بالنقد وما يعادله واالستثمار قصير األجل حيث أن لدى المجموعة حسابات  هناك تركيز كبير لمخاطر االئتمان
 نقدية في ثالث مؤسسات مالية.

 
 ج(   مخاطر السيولة

 
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 

تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار المالية. قد 
مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، لمقابلة أي التزامات 

السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو  مستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر
 االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة.

 
يستخدم أفراد اإلدارة العليا الجدول الملخص التالي الذي يحتوي على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية إلدارة  

 مخاطر السيولة.
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 مخاطر المالية )تتمة(إدارة ال 27
 

 مخاطر السيولة )تتمة( ج(
 

 :2017ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
 

يتطلب أقل من  

 شهر واحد

 3من شهر إلى 

 أشهر

أشهر  3من 

 شهراً  12إلى 

من سنة إلى 

 سنتين

من سنتين إلى 

 المجموع سنوات 3

       الموجودات

 112,742,049 - - - - 112,742,049 نقد وما يعادله

 545,344,266 - - - 545,344,266 - استثمارات قصيرة األجل

مصاريف مدفوعة مقدماً 

وموجودات متداولة 

 2,633,430 - - 1,455,029 863,033 315,368 أخرى

 18,532,630 - 3,221,575 3,221,575 - 12,089,480 ذمم مدينة تجارية

       

       المطلوبات

       

 13,915,369 - - 12,174,198 -     1,741,171  ذمم دائنة

 35,561,983 - - 16,525,092 3,527,407 15,509,484 مطلوبات متداولة أخرى

 

 .2016ديسمبر  31للمجموعة كما في فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للموجودات والمطلوبات المالية 
 

 

يتطلب أقل من 

 شهر واحد

 3من شهر إلى 

 أشهر

أشهر  3من 

 شهراً  12إلى 

من سنة إلى 

 سنتين

من سنتين 

 3إلى 

 المجموع سنوات

       الموجودات

 نقد وما يعادله

20,399,904 

 

668,892,466 

 

- 

 

- 

 

- 689,292,370 

مصاريف مدفوعة 

مقدماً وموجودات 

 5.020.103 - - 2,709,001 2,038,432 272,670 متداولة أخرى

 70,194,890 3,221,575 3,221,575 3,221,575 - 60,530,165 ذمم مدينة تجارية

       

       المطلوبات

       

 5,014,715 - 3,343,337 - - 1,671,378 ذمم دائنة

مطلوبات متداولة 

 45,688,602 - 14,425,864 - 4,253,606 27,009,132 أخرى

 
 ال يتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهريا.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 27
 

 )د( إدارة مخاطر رأس المال
 

ضمان حفاظها على تصنيف ائتماني قوي ونسب الهدف الرئيسي الذي تسعى له المجموعة من جراء إدارة رأس المال هو 
 رأس مال سليمة بهدف دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة للمساهمين.

 
تعتبر المجموعة رأس المال واألرباح المبقاة واالحتياطي القانوني كرأسمال للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس 

الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. للمحافظة على هيكل المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في 

رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين 
 أو إصدار أسهم جديدة.

 
 التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية 28

 
ر الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. وتتضمن هذه فيما يلي المعايي

 القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع المجموعة على نحو معقول تطبيقها في تاريخ قادم.
 

 المعايير المحاسبية الجديدةأ( 
 

ساري المفعول للفترات 
 تبدأ في أو بعدالسنوية التي 

المعايير والتعديالت 
 ملخص المتطلبات أو التفسيرات

   
فترات التقرير السنوي التي 

 2018يناير  1تبدأ بتاريخ 
أو بعد ذلك التاريخ، يسمح 

 بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

، "اإليرادات من 15
 العقود مع العمالء"

المحاسبة الدولّي بإصدار معيار جديد لالعتراف قام مجلس معايير 
 18باإليرادات. وسيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

والذي يتناول عقود البضائع والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
 الذي يتناول عقود اإلنشاء. 11
 

تحويل  ويستند المعيار الجديد على مبدأ االعتراف باإليرادات عند  
 السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى أحد العمالء.

 
ويسمح المعيار إما باتّباع منهجية كاملة أو معدلة لألثر العكسي عند   

 التطبيق.
 

 التأثير   
قامت المجموعة بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار الجديد على القوائم  

المالية للمجموعة، وقد حددت المجاالت التالية التي سوف تتأثر به 
 :2018يناير  1عند اعتماد المعيار الجديد في 

 
االعتراف باإليرادات وتكلفة اإليرادات فيما يتعلق بمشروع الفيالت 

بناء على المعيار الدولي للتقرير  - 2017السكنية الذي انطلق في 
، حيث أن أداء المجموعة ال يُنشأ أصالً له استخدام 15المالي رقم 

بديل، وأن لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل األداء 
المنجز حتى تاريخه، وعليه سوف يتغير توقيت المجموعة عند 

اآلن فصاعداً. وبالتالي، االعتراف باإليرادات وتكلفة اإليرادات من 
سوف تقوم المجموعة بتسجيل إراداتها بمرور الوقت عوضاً عن 
تسجيلها في وقت محدد. وبناء على العقود الحالية، من غير المتوقع 

 أن يكون التأثير جوهرياً.
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 التغيرات المستقبلية على السياسات المحاسبية )تتمة( 28
 

 تمة(أ( المعايير المحاسبية الجديدة )ت
 

ساري المفعول للفترات 

 السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعايير والتعديالت 

 ملخص المتطلبات أو التفسيرات

فترات التقرير السنوي التي 

أو  2019يناير  1تبدأ بتاريخ 

بعد ذلك التاريخ، يسمح 

 بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

 "عقود اإليجار" - 16

ويتطلب  2016صدر في يناير  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

االعتراف بجميع عقود اإليجار في قائمة المركز المالي تقريباً، بعد أن تم وقف 

العمل بالتمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار 

لبند المستأجر( وااللتزام الجديد، يتم االعتراف باألصل المالي )حق استخدام ا

المالي بدفع اإليجارات، ويستثني فقط من ذلك عقود اإليجار منخفضة القيمة 

 وقصيرة األجل. لن تطرأ تغيرات هامة على المعالجة المحاسبية للمؤجرين.
 

تقوم المجموعة حالياً بتقييم آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 المالية الموحدة للمجموعة.على القوائم  16

   

فترات التقرير السنوي التي 

أو  2018يناير  1تبدأ بتاريخ 

بعد ذلك التاريخ، يسمح 

 بالتطبيق المبكر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معيار التقارير المالية 

 9الدولي رقم 

 "األدوات المالية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتناول 

بالموجودات والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة التغطية 

 المحاسبية ونموذجاً جديداً لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
 

 التأثير

وقع التأثير التالي قامت المجموعة بمراجعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وتت

 :2018يناير  1من جراء تطبيق المعيار الجديد في 
 
ً كقروض وذمم  -أ معظم الموجودات المالية للمجموعة التي تُصنف حاليا

 مدينة وتُقاس بالتكلفة المطفأة والتي تلبي شروط التصنيف بالتكلفة المطفأة.
 

ه الجديد تأثير على ووفقا لذلك، فإن المجموعة ال تتوقع أن يكون لهذا التوجي

 تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية.
 

ولن يكون هناك تأثير على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية، ألن 

االشتراطات الجديدة تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالية التي تم 

تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل االعتراف بها في االرباح أو الخسائر وليس 

دى المجموعة أي من هذه المطلوبات. وتم نقل قواعد إلغاء االعتراف من ل

األدوات المالية: االعتراف والقياس، ولم يتم  39معيار المحاسبة الدولي رقم 

 إجراء تغيير عليها.
 

ويقتضي نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض 

وضا عن خسائر االئتمان المتكبدة القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة ع

. وينطبق ذلك على 39فقط، كما هو الحال وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعيار 

"اإليرادات الناشئة من التعاقدات مع العمالء"  15ي رقم الدولي للتقرير المال

وذمم اإليجار المدينة وارتباطات القروض وبعض عقود الضمانات المالية. 

بناء على التقييمات التي تم إجراؤها حتى تاريخه، ال تتوقع المجموعة أي 

 زيادة جوهرية في مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية.
 

ديد متطلبات موسعة فيما يخص اإلفصاح والتغييرات في ويدخل المعيار الج

العرض، والتي من المتوقع أن تغير طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة حول 

 أدواتها المالية السيما في السنة التي تم فيها تطبيق المعيار الجديد.
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 التغيرات المستقبلية على السياسات المحاسبية )تتمة( 28
 

 المحاسبية الجديدة )تتمة(أ( المعايير 
 

ساري المفعول للفترات 

 السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعايير والتعديالت 

 ملخص المتطلبات أو التفسيرات

   

فترات التقرير السنوي التي 

أو  2018يناير  1تبدأ بتاريخ 

بعد ذلك التاريخ، يسمح 

 بالتطبيق المبكر.

تفسير لجنة تفسيرات 

 المعايير الدولية

 -22للتقارير المالية 

معامالت العمالت 

األجنبية والثمن 

 المدفوع مقدما"ً 

كيفية تحديد تاريخ المعاملة  22يتناول التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 

لغرض تحديد سعر الصرف الستخدامه عند اإلثبات األولي للموجودات ذات 

قيد أصل غير مالي الصلة  والمصاريف أو الدخل )أو جزء منه( عند إلغاء 

 أو مطلوب غير مالي ينشأ عن سداد أو استالم دفعة مقدمة بعملة أجنبية.

 

فترات التقرير السنوي التي 

أو  2019يناير  1تبدأ بتاريخ 

بعد ذلك التاريخ، يسمح 

 بالتطبيق المبكر.

تفسير لجنة تفسيرات 

المعايير الدولية 

 -23للتقارير المالية 

عدم التأكد بشأن 

ات ضريبة معالج

 الدخل

كيفية تطبيق متطلبات  23يوضح تفسير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عندما ال يوجد تأكيد  12االعتراف والقياس في معيار المحاسبة الدولي رقم 

بشأن معامالت ضريبة الدخل. وفي هذا الظرف، تقوم المنشأة باثبات وقياس 

الية أو المؤجلة التي تطبق متطلبات موجوداتها أو مطلوباتها الضريبية الح

على أساس الربح الخاضع للضريبة )الخسائر  12معيار المحاسبة الدولي 

الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة 

واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية المحددة والتي 

 تطبق هذا التفسير.

 
 التحّول إلى المعايير الدولية للتقارير الماليةتفسير  29

 
، أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً  للمعايير الدولية للتقارير المالية و المعايير 1-2وكما هو مبين في اإليضاح رقم 

للمحاسبين القانونيين )"الهيئة"( في والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  1الدولية للتقارير المالية 
 المملكة العربية السعودية.

 
ديسمبر  31عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  3تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 

، وعن إعداد 2016ديسمبر  31في  والمعلومات المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 2017
)تاريخ تحول المجموعة إلى  2016يناير  1قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في 

 المعايير الدولية للتقارير المالية(.
 

المالية، قامت المجموعة بتعديل المبالغ المعروضة عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
ً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يرد تفسير كيفية تأثير  ً في القوائم المالية المعّدة وفقا سابقا

لتقارير المالية على المركز التحول من المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية ل
 المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة ضمن الجداول أدناه واإليضاحات المرفقة بالجداول.
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)تاريخ  2016يناير  1أثر تبني المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  29-1
 التحّول(

 

 إيضاح

األرصددددددددددة المثبتدددة 

سدددددابقاً طبقاُ للمعايير 

الصادرة عن للمعايير 

الصددددادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين 

 القانونيين كما في

 2015ديسمبر  31

لى  أثدر الدتدحدّول إ

المعددايير الدددوليددة 

 للتقارير المالية

قددائمددة المركز المددالي 

طبقاً للمعايير الدولية 

للتقددارير المدداليددة كمددا 

ل في في تدداريخ التحوّ 

 2016يناير  1

     الموجودات

     موجودات غير متداولة

 45,625,583 (991,535) 46,617,118 5-30، 4-30 ممتلكات ومعدات

 834,951 834,951 - 5-30 موجودات غير ملموسة

 2,483,484,080 (1,324,118) 2,484,808,198 6-30 عقارات استثمارية

 44,639,055 365,713 44,273,342 7-30 بطريقة حقوق الملكيةإستثمارات تمت المحاسبة عنها 

 9,664,725 - 9,664,725  غير متداولة –ذمم مدينة تجارية 

    2,584,248,394 (1,114,989) 2,585,363,383   مجموع الموجودات غير المتداولة
 

     موجودات متداولة

 46,263,254 (807,173) 47,070,427 1-30 متداولة –ذمم مدينة تجارية 

 3,045,712 - 3,045,712  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 1,278,039 - 1,278,039  ذمم مدينة غير تجارية

 652,421,191 - 652,421,191  استثمارات قصيرة األجل

 17,319,178 - 17,319,178  نقد وما يعادله

 720,327,374 (807,173) 721,134,547   مجموع الموجودات المتداولة

   3,304,575,768 (1,922,162) 3,306,497,930  مجموع الموجودات

     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة

 14,829,115 14,829,115 - 6-30 مصاريف مستحقة ومطلوبات  متداولة أخرى 

 8,704,151 (5,837,493) 14,541,644 1-30 ربح مؤجل

 5,961,307 423,055 5,538,252 2-30 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص

 29,494,573 9,414,677 20,079,896  مجموع المطلوبات غير المتداولة
     

     مطلوبات متداولة

 3,494,995 - 3,494,995   ذمم دائنة

 13,666,065 (15,107,638) 28,773,703 7-30، 6-30 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 12,438,753 - 12,438,753   زكاة مستحقة

 - (1,945,831) 1,945,831 1-30 ربح مؤجل

 29,599,813 (17,053,469) 46,653,282   مجموع المطلوبات المتداولة

 59,094,386 (7,638,792) 66,733,178  مجموع المطلوبات
     

     حقوق الملكية

 3,393,000,000 - 3,393,000,000  رأس المال

 (517,469) (517,469) - 2-30 احتياطي خسارة اكتوارية  

 (243,794,129) 6,139,685 (249,933,814)  خسائر متراكمة

    3,148,688,402 5,622,216 3,143,066,186  حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
     

   96,792,980 94,414 96,698,566 2-30 حقوق الملكية غير المسيطرة

   3,245,481,382 5,716,630 3,239,764,752  مجموع حقوق الملكية

 3,304,575,768 (1,922,162) 3,306,497,930  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 تفسير التحّول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية )تابع( 29
 

 2016ديسمبر  31الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في أثر تبني المعايير  29-2
 

 

 إيضاح

األرصددددددددددة المثبتددة 
سدددابقاً طبقاُ للمعايير 
الصددددددددددددادرة عدددددن 
للمعايير الصددددددددادرة 
عن الهيئة السعودية 
لدددلدددمدددحدددداسدددددددددبددديدددن 

 القانونيين كما في
 2016ديسمبر  31

لى  أثدر الدتدحدّول إ
المعددايير الدددوليددة 

 المالية للتقارير

قائمة المركز المالي 
ً لددلددمددعددددايدديددر  وفددقددددا
الددددوليدددة للتقدددارير 

 31المالية كما في 
 2016ديسمبر 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 51,063,481 (2,316,979) 53,380,460 5-30، 4-30 ممتلكات ومعدات
 2,121,249 2,121,249 - 5-30 موجودات غير ملموسة

 2,399,398,009 (1,335,887) 2,400,733,896 6-30 عقارات استثمارية
 - (70,277,013) 70,277,013 8-30 غير متداولة -عقارات قيد التطوير 

 26,775,179 1,089,193 25,685,986 7-30 إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
 6,443,150 - 6,443,150  غير متداولة -ذمم مدينة تجارية 

 2,485,801,068 (70,719,437) 2,556,520,505   مجموع الموجودات غير المتداولة
     

     موجودات متداولة
 112,626,215 70,277,013 42,349,202 8-30 متداولة –العقارات التطويرية 
 62,193,990 (385,087) 62,579,077 1-30 متداولة -ذمم مدينة تجارية 

 5,020,103 - 5,020,103  وموجودات متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 
 593,811 - 593,811  ذمم مدينة غير تجارية

 685,399,904 - 685,399,904  نقد وما يماثله
 865,834,023 69,891,926 795,942,097   مجموع الموجودات المتداولة

 3,351,635,091 (827,511) 3,352,462,602  مجموع الموجودات
     

     المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 11,167,942 - 11,167,942   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى غير متداولة 
 8,704,151 (3,891,664) 12,595,815 1-30 ربح مؤجل

المطلوبات إلى الشركات المستثمر بها المحتسبة 
 بطريقة حقوق الملكية

 
917,873 - 917,873 

 7,269,646 689,008 6,580,638 2-30 نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافآت 
 28,059,612 (3,202,656) 31,262,268  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 5,014,715 - 5,014,715   ذمم دائنة
 45,688,602 (141,180) 45,829,782 7-30، 6-30 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 13,551,794 - 13,551,794  زكاة مستحقة  
 - (1,945,830) 1,945,830 1-30 ربح مؤجل

 64,255,111 (2,087,010) 66,342,121   مجموع المطلوبات المتداولة
 92,314,723 (   5,289,666) 97,604,389  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية
 3,393,000,000 - 3,393,000,000   رأس المال

 (614,456) (614,456) - 2-30 احتياطي خسارة اكتوارية
 (229,786,068) 4,917,589 (234,703,657)  خسائر متراكمة

 3,162,599,476 4,303,133 3,158,296,343  حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 96,720,892 159,022 96,561,870 2-30 حقوق الملكية غير المسيطرة

 3,259,320,368 4,462,155 3,254,858,213  مجموع حقوق الملكية
 3,351,635,091 (827,511) 3,352,462,602  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية )تتمة(  29
 

 2016ديسمبر  1ي للتقارير المالية على قائمة الدخل الشامل الموحدة كما فتأثير اعتماد المعايير الدولية  29-3
 

 إيضاح 

المعروضدددة سدددابقاً 

ير  ي ً لدلدمدعددددا طدبدقددددا

الصادرة عن الهيئة 

السدددددددددددددعددددددوديددددددة 

لددلددمددحدددداسدددددددددبدديددن 

القانونيين للسدددددددنة 

 المنتهية في

ديسددددددددددمددددبددددر  31

2016 

أثر التحّول إلى 

الددددمددددعددددايدددديددددر 

الددددددددولددددددديدددددددة 

لددددلددددتددددقدددداريددددر 

 المالية

الددمددبددددالددغ طددبددقدددداً 

للمعددايير الدددوليددة 

للتقددارير المدداليددة 

نة المنتهية  للسددددددد

ديسددددددمبر  31في 

2016 

     

 105,311,635 1,072,200 104,239,435 7-30 إيرادات

 (47,874,796) (809,476) (47,065,320) 7-30 تكلفة اإليرادات

 57,436,839 262,724 57,174,115   إجمالي الربح

     

 - (1,945,830) 1,945,830 1-30 من بيع أرضتعديل للربح غير المحقق 

 (4,987,690) - (4,987,690)  بيع وتسويق فمصاري

 (37,906,365) (39,146) (37,867,219) 4-30 مصاريف إدارية وعمومية

 صافي –إيرادات أخرى )مصاريف( 

30-1 ،30-2 ،

30-6  700,814 (181,054) 519,760 

 15,062,544 (1,903,306) 16,965,850   الربح )الخسارة( التشغيلية

     

 17,162,042 - 17,162,042  األجل -واستثمار قصير  إيرادات من ودائع مرابحة

الحصة من )الخسارة( / الدخل من شركات مستثمر 

 (3,781,749) 723,480 (4,505,229) 7-30 بها والتي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 28,442,837 (1,179,826) 29,622,663  )الخسارة( قبل الزكاةالربح 

     

 (13,377,168) - (13,377,168)   مصروف الزكاة

 15,065,669 (1,179,826) 16,245,495  ربح )خسارة( السنة

     

     الربح العائد إلى:

 14,008,061 (1,222,096) 15,230,157  ُمالك الشركة

 1,057,608 42,270  1,015,338  المسيطرةحقوق الملكيةغير 

  16,245,495 (1,179,826) 15,065,669 

     الدخل الشامل اآلخر

     

     البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى االرباح أو الخسائر

 (74,649) (74,649) -  2-30 إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 14,991,020 (1,254,475) 16,245,495  الشاملإجمالي الدخل / )الخسارة( 

     

     مجموع الدخل/ )الخسارة( الشامل العائد إلى:

 13,911,074 (1,319,083) 15,230,157  ُمالك الشركة

 1,079,946  64,608 1,015,338  غير المسيطرة حقوق الملكية

  16,245,495 (1,254,475) 14,991,020 
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 تمة(إلى المعايير الدولية للتقارير المالية )ت تفسير التحّول 29
 

ديسمبر  31أثر تبني المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  17-4
2016 

 

 

المعروضة سابقاً 
ً للمعددددايير  طبقددددا
الصددددددددددادرة عن 
الهيئة السدددعودية 

لدلددمددحدددداسددددددددبدديدن 
القانونيين للسددنة 

 المنتهية في
ديسدددددددددمددبددر  31

2016 

أثر التحّول إلى 
المعايير الدولية 
 للتقارير المالية

المبددددالغ طبقدددداً 

للمعايير الدولية 
للتقارير المالية 
للسدددنة المنتهية 

ديسمبر  31في 
2016 

 
 32,023,971 (11,769) 32,035,740 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 637,208,789 11,769 637,197,020 من األنشطة االستثمارية صافي التدفقات النقدية
 (1,152,034) - (1,152,034) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 668,080,726 - 668,080,726 صافي التغير في النقد وما  يعادله
 17,319,178 - 17,319,178 النقد وما يعادله في بداية الفترة

 685,399,904 - 685,399,904 يعادله في نهاية الفترةالنقد وما 
 

 إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 30
 

 بيع األرض )المركز الطبي الدولي( -االعتراف باإليرادات  30-1
 

يستحق سدادها على أقساط مليون لاير سعودي  22,8باعت المجموعة قطعة أرض خالية إلى المركز الطبي الدولي بمبلغ 
سنوات. بموجب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نتج عن معاملة البيع المذكورة أعاله ربح غير  7خالل 

مليون لاير سعوي تم االعتراف به في قائمة الدخل الشامل عند تحصيل األقساط خالل فترة السبع  13,9محقق بمبلغ 
الدولية للتقارير المالية وفي تاريخ التحول، أثبتت المجموعة إيرادات من بيع أرض إلى المركز سنوات. بموجب المعايير 

مليون لاير سعودي  7,78الطبي الدولي بقيمتها الحالية. في تاريخ التحول، أدى هذا إلى انخفاض الربح المؤجل بمبلغ 
مليون لاير سعودي وانخفاض في الخسائر  0,81بمبلغ  )يتضمن الجزء المتداول وغير المتداول( وانخفاض في الذمم المدينة

 مليون لاير سعودي. 6,98المتراكمة بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي  5,85، نتج عن التعديل المذكور أعاله انخفاض في الربح المؤجل بمبلغ 2016ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي وارتفاع في  0.38ة بمبلغ )بما في ذلك الجزء المتداول وغير المتداول( وانخفاض في الذمم المدين

 مليون لاير سعودي. 5,45األرباح المبقاة بمبلغ 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 30-2
 
بموجب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أثبتت المجموعة تكاليف ذات صلة بمكافآتها لنهاية الخدمة للموظفين كقيمة  

حالية لمكافآت مكتسبة يستحقها الموظف. بينما وبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يتم إثبات هذا االلتزام على أساس 
ليون لاير سعودي في تاريخ التحول بين اإلحتياطي الحالي واالحتياطي المبني على تقييم م 0,423إكتواري. بلغ التغير 

مليون لاير سعودي تم إثباته في احتياطي  0,423إكتواري والذي أدى إلى زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 
في الشركة التابعة للشركة )مدرار( زيادة في حقوق الخسارة اإلكتوارية االفتتاحية. ونتج عن إدراج تأثير التعديل أعاله 

مليون  0,094مليون لاير سعودي وانخفاض في احتياطي الخسارة األكتوارية بمبلغ  0,094الملكية غير المسيطرة بمبلغ 
 لاير سعودي.
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 )تتمة( إلى المعايير الدولية للتقارير الماليةإيضاحات حول تأثير التحول  30
 

 )تتمة( نهاية الخدمة للموظفينمكافآت  30-2
 

مليون  0,69، نتج عن التعديل المذكور أعاله زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 2016ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي وزيادة في المصاريف العمومية  0,5لاير سعودي وزيادة في احتياطي الخسارة اإلكتوارية بمبلغ 

مليون لاير سعودي. ونتج عن إدراج تأثير التعديل أعاله في الشركة التابعة للشركة )مدرار( زيادة  0,19واإلدارية بمبلغ 
 0,12مليون سعودي وانخفاض في احتياطي الخسارة اإلكتوارية بمبلغ  0,142في حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 

 ليون لاير سعودي.م 0,025مليون لاير سعودي وزيادة في الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 
 التزام إيقاف تشغيل مقرات المكاتب المؤجرة  30-3
 

أبرمت إحدى الشركات التابعة )مدرار( اتفاقية عقد إيجار تشغيلي لتأجير مرافق مكاتب من مركز سالمة. بموجب اتفاقية 
بموجب المعايير الدولية للتقارير  اإليجار، يتعين على شركة مدرار تسليم المرافق بحالتها األصلية في نهاية فترة اإليجار.

المالية يجب على المجموعة أن تّكون مخصصاً لهذه التكاليف في بداية عقد اإليجار بالقيمة الحالية. وحيث أن التأثير غير 
 جوهري، فقد قررت إدارة المجموعة عدم احتساب هذا التأثير وبالتالي لم يظهر ذلك في هذه القوائم المالية الموحدة.

 
 تساب المكونات واألعمار اإلنتاجيةاح 30-4

 
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، يجب االستهالك بشكل منفصل عن كل جزء من بنود الممتلكات والمعدات بتكلفة 
 مهمة مقارنة بمجموع تكلفة البند. وبناًء على ذلك، قامت المجموعة باحتساب المكونات لبنود معينة من الممتلكات والمعدات
وحددت نظام تبريد مدرج كجزء من مبنى الذي سيتم المحاسبة عنه بشكل منفصل بناًء على عمره اإلنتاجي. لم يتم اعتماد 

 احتساب المكونات بموجب نظام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

تاريخ التحول ينتج عنه انخفاض إن تأثير اعتماد احتساب المكونات على الممتلكات والمعدات والخسائر المتراكمة كما في 
 مليون لاير سعودي. 0,16في الممتلكات والمعدات وزيادة في الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 
مليون لاير سعودي  0,2، نتج عن التعديل المذكور أعاله انخفاض في الممتلكات والمعدات بمبلغ 2016ديسمبر  31كما في 

 0,04مليون لاير سعودي وارتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  0,16وارتفاع في الخسائر المتراكمة بمبلغ 
 مليون لاير سعودي.

 
 تصنيف برامح الحاسب اآللي 30-5
 

سبق وأن صنفت المجموعة البرامج والتراخيص تحت بند "برامج وتطوير" كجزء من الموجودات الملموسة. بموجب 
المجموعة تصنيف هذه الموجودات إلى موجودات غير ملموسة. ونتيجة لذلك، وفي المعايير الدولية للتقارير المالية، أعادت 

 0,83لاير سعودي وارتفعت الموجودات غير الملموسة بمبلغ  0,83تاريخ التحول، انخفضت الممتلكات والمعدات بمبلغ 
 مليون لاير سعودي.

 
مليون لاير  2,12الممتلكات والمعدات بمبلغ ، نتج عن التعديل المذكور أعاله انخفاض في 2016ديسمبر  31كما في 

 مليون لاير سعودي. 2,12سعودي وارتفاع في الموجودات غير الملموسة بمبلغ 
 

 أموال محتجزة 30-6
 

يستحق سداد األرصدة المحتجزة من قبل المجموعة ألحد المقاولين عند اكتمال تنفيذ العقد بشكل مرضي والذي يمتد بصفة 
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يتم تقييم األرصدة المحتجزة، التي تمثل التزاما مالياً،  شهراً. 12عامة ألكثر من 

بالقيمة العادلة ويتم قيد الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة كتخفيض من األصل ذي الصلة. ونتج عن هذا انخفاض في 
  1,32حتجزة المستحقة وارتفاع في الخسائر المتراكمة بمبلغ العقارات االستثمارية )أصل( وانخفاض في األرصدة الم

  




