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  التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١

مجتمعين وشركاتها التابعة من الشركة " الشركة"مدينة المعرفة اإلقتصادية تتألف شركة 
يتمثل نشاط المجموعة في تطوير العقارات والمدن اإلقتصادية بما فيها البنية . "المجموعة"

ومحطات معالجة المياه وغيرها من  ،التحتية وشبكات اإلتصاالت ومحطات توليد الكهرباء
 ،تمتلك الشركة قطعة أرض في المدينة المنورة. األعمال المتعلقة بتطوير المدن اإلقتصادية

مساهمة عينية في رأس المال من أحد المساهمين المؤسسين، والذي يعتبر المها كاستوالتي تم 
  .مطور رائد في تحويل مثل هذه األرض إلى مدينة إقتصادية

الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة 
وسجلت ) م٢٠١٠يو يول ٢٧(هـ ١٤٣١شعبان  ١٥ق بتاريخ / ٢٥٦التجارة والصناعة رقم 

  بتاريخ المدينة المنورةالصادر في  ٤٦٥٠٠٧١١٩٦ الشركة بموجب سجل تجاري رقم
كمال الطرح العام األولي لها استقامت الشركة ب). م٢٠١٠أغسطس  ٤(هـ ١٤٣١شعبان  ٢٣

من رأس مال الشركة في سوق المال السعودي وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األوراق 
  ). تداول(المالية السعودية 

  :عنوان الشركة المسجل على النحو التالي
  ديوان المعرفة 

  شارع الملك عبد العزيز
  ٤٣٠٣٣ب .ص

  ٤١٥٦١المدينة المنورة 
   .السعودية المملكة العربية

الذي ينفذ برامج للتعليم ) يلام(لدى الشركة فرع تحت اسم معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة 
   ٤٦٥٠٠٥٣٣١٨الترخيص رقم  والتدريب التنفيذي ومقرها في المدينة المنورة تحت

المؤسسة العامة للتدريب صدر عن م ٢٠١١سبتمبر  ١٩الموافق  هـ ١٤٣٢شوال  ٢١ بتاريخ
  .أنشطة المعهد ليست جوهرية .قني والمهنيالت

 التابعة التالية الشركاتحسابات  تتضمن سبتمبر ٣٠في المرفقة  األولية الموحدة القوائم المالية
   :ةمنفصل ةتجاريت والتي تعمل بموجب سجال ")المجموعة"توصف تضامنياً (

  )٪(نسبة الملكية الفعلية   رأس المال  بلد التأسيس  الشركات التابعة
  سبتمبر ٣٠       
  م٢٠١٤م         ٢٠١٥      

          
  ٪ ٩٩  ٪١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  السعودية  )منشآت(منشآت المعرفة العقارية المحدودة شركة 

          
  ٪ ٩٩  ٪١٠٠  ٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠  السعودية  )مشاريع(مشاريع المعرفة العقارية المحدودة  شركة

          
  ٪٨٠  ٪٨٠  ٤٦٧,٧٦٥,٠٠٠  السعودية  )الغراء(العقاري المحدودة شركة الغراء العالمية للتطوير 
         

  ٪٦٠  ٪ ٦٠  ١,٣٣٣,٣٠٠  السعودية  )مدرار(شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة 
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  )تابع(التنظيم واألنشطة الرئيسية  - ١

ويتمثل نشاط شركة مدرار في . م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠لم تبدأ الشركات التابعة نشاطهما كما في 
   .شاريةاستتقديم خدمات إدارة العقارات وخدمات 

) مشاريع(شركتيملكية زادت حصة المجموعة في  م٢٠١٤الربع الرابع من عام خالل 
إنخفاض في رأس مال هذه المنشآت وأكتملت  وأيضاً حدث ٪١٠٠٪ الى ٩٩من ) منشآت(و

  .م٢٠١٤اإلجراءات القانونية في نوفمبر 

نتائج النشاط في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة قد ال تكون مؤشر لنتائج النشاط 
   .لكامل السنة

  أسس اإلعداد  - ٢

  المعايير المحاسبية المطبقة  -أ 

التقارير المالية األولية الصادر تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار 
إن السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة  .السعودية للمحاسبين القانونيينعن الهيئة 

في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتماشى مع مثيلتها المستخدمة إلعداد 
وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة  .القوائم المالية األولية الموحدة السنوية

    .اسبين القانونيينالسعودية للمح

 محرم ٧ فيتم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة 
 .م٢٠١٥ أكتوبر ٢٠ قفاوملا هـ١٤٣٧

 أسس القياس  - ب 

حقاق ستاإل إستخدامتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ب
  .مراريةستالمحاسبي ومفهوم اال

 والنشاطعملة العرض   -ج 

  .يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط
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  )تابع(أسس اإلعداد  - ٢

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  -د 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن تقديرات  إستخدام

وكذلك  ،الموجودات واإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة
  . تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل الفترة المالية

سابقة وعوامل  يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة
تقوم المجموعة . أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف

نادراً ما تتساوى مع النتائج  ،والتي وفقاً لتعريفها ،بتقديرات وإفتراضات متعلقة بالمستقبل
  . الفعلية

عنها تعديالت تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات ذات المخاطر العالية التي قد ينتج 
جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة على النحو 

 :التالي

i. حقاق تكلفة اإليراداتستإ 

ولتحديد تكاليف اإليرادات . لدى المجموعة أرض تتكون من عدد من القطع المستقلة
المتعلقة بكل قطعة أرض مباعة خالل الفترة، تقدر اإلدارة تكاليف البنية التحتية لكل 

إن هذه . ويتم توزيع هذه التكاليف على كل قطعة أرض. مشروع تطويري
أي تغيير جوهري في . مر حسب الحاجةالتقديرات يتم مراجعتها وتقييمها بشكل مست

في الفترات تسجل هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تكاليف إضافية 
  .المستقبلية والمتعلقة بتحقيق إيرادات الفترة السابقة

ii. تصنيف العقارات 

لقد . يةإستثمارتم تصنيف عقارات المجموعة بين عقارات تطويرية و عقارات 
ي إستثمارقييمات متعددة لتحديد إذا كان العقار مؤهالً كعقار قامت اإلدارة بإعداد ت

لغرض  .يةإستثماريتم تصنيف عقارات المجموعة كعقارات . أو عقار تطويري
 ههذ إستخدامإعداد هذه التقييمات فإن اإلدارة تأخذ بعين اإلعتبار الغرض من 

سوف يتم تطويرها ية ستثماراإلدارة أن عدد من العقارات اإل تحددعندما . اتالعقار
  .فإنه يتم تحويلها بناء على القيمة الدفترية إلى عقارات تطويرية ،من أجل البيع
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 السياسات المحاسبية الهامة - ٣
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموحـدة  

فيما يلي عرضـاً للسياسـات   . لقوائم المالية السنويةالموجزة مع تلك السياسات المتبعة إلعداد ا
 :المحاسبية الهامة

  أسس توحيد القوائم المالية   -أ 
الموحدة المرفقة القوائم الماليـة األوليـة للشـركة     الموجزةتتضمن القوائم المالية األولية 

تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة . أعاله ) ١(وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح 
الشركات التابعة هي منشآت تم السيطرة عليها بواسـطة  . طريقة حقوق الملكية  إستخدامب

قدرة على التحكم فـي السياسـات   تتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة الم. المجموعة
لتقدير السيطرة فـإن  . المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها 

يتم إدراج القـوائم  . حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حالياً يتم أخذها في الحسبان 
الموحدة مـن   الموجزة للشركات التابعة في القوائم المالية األولية الموجزةالمالية األولية 

  .تاريخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفها
لقد تم إستبعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية المهمة التي تمت بين الشركة وشـركاتها  

الموجزة التابعة وتلك التي تمت فيما بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية األولية 
ة أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعامالت الداخلية في كما يتم إستبعاد أي.  الموحدة

  . الموجزة المجموعة عند توحيد القوائم المالية األولية

  قصير األجل إستثمار  - ب 

 إسـتثمار تم تصنيفه على أنه . متاجرة بالسلع بالريالفي صندوق  إستثمارتمتلك الشركة 
ويظهر بقائمة المركـز  عاد قياسه ين ثم مبدئياً بالتكلفة وم ستثمارإلايتم قيد . قصير األجل

أو  المحققـة  وتقيـد المكاسـب  . درج تحت الموجودات المتداولةيبالقيمة العادلة و المالي
 مةئاعلى ق القوائم الماليةتغيرات في القيمة العادلة في تاريخ الو ستثماراإل بيع عندالخسائر 

  .الموحدةاألولية  الدخل

 الذمم المدينة     -ج 
ذمم المدينة بالمبالغ األصلية ناقصاً المخصصات التي تمت للمبالغ التي تـرى  يتم إظهار ال

  . يتم شطب الديون المتعثرة عند تحديدها . اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها

  ات في شركات زميلةإستثمار  -د 

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن ليست سيطرة فـي  
يكون للمجموعة تأثير هام عندما تمتلك حصة في المنشـأة  . السياسات المالية والتشغيلية 

في المائة من رأس المـال الـذي يحـق لصـاحبه      ٥٠إلى  ٢٠األخرى تتراوح مابين 
 إسـتخدام لزميلة والشركات تحت السيطرة المشـتركة ب تتم محاسبة الشركات ا. التصويت

. ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة) شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية(طريقة حقوق الملكية 
ات المجموعة الشهرة المحددة عند اإلقتناء بعد خصم أية خسائر إنخفاض إستثمارتتضمن 
الموحدة حصة المجموعة في األربـاح   الموجزةتتضمن القوائم المالية األولية . متراكمة 

والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من تاريخ بداية 
  .عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها . ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفه 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣
فيض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف في أي شركة زميلة يتم تخ

تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو 
تظهر قائمة الدخل األولية الموحدة . ضمانية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة 

حصة المجموعة أرباح وخسائر  .الزميلةحصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات 
  .الشركات المستثمر فيها تضاف وتخصم من دخل السنة الحالية

  عقارات التطوير  -ه 
تتمثل العقارات التطويرية بصفة رئيسية في العقارات المقتناه وتم تشييدها أو تحت التشييد 

تكلفة تطوير البنية تكلفة العقارات التطويرية تشمل قيمة األرض و. أو التطوير، معدة للبيع
 ة أو صافي القيمة القابلة للتحققالتحتية وأي تكاليف إضافية ذات عالقة ، وتدرج بالتكلف

تتمثل في سعر البيع المقدر ضمن النشاط العادي  إن صافي القيمة القابلة للتحقق. أيهما أقل
بناء على أسعار السوق كما هو في تاريخ التقرير ويتم خصمها بالقيمة الزمنية . للشركة

  .للنقد إذا كان جوهرياً ، ناقصاً التكاليف حتى اإلنتهاء والتكاليف المقدرة للبيع

 يةإستثمارعقارات   - و 
معدة لإليجار وعقارات رأسمالية وعقارات لم يتم ية عقارات ستثمارتشمل العقارات اإل

ية بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم ستثمارتقيد العقارات اإل. تحديد أغراضها
ية تشمل ستثمارواإلنخفاض في القيمة ، إن وجدت ، حالياً قيمة عقارات المجموعة اإل

ية إلى تطويرية إستثمار يتم تحويل العقارات من. تكلفة األرض وتكاليف البنية التحتية
  .عندما تقرر اإلدارة بيعها

  ممتلكات ومعدات   -ز 
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ، بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة 

  . تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل . اإلنخفاض في القيمة 
منافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد ال

  .الممتلكات والمعدات 
يتم تحميل اإلستهالك على . كافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدها

طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر  إستخدامقائمة الدخل الموحدة ب
  .ال يتم إستهالك األراضي. لألصل 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات للفترة الجارية وفترات المقارنة 
  -:هي كما يلي 

  عدد السنوات              
  ٤٠            مباني

  )أو فترة اإليجار أيهما أقل( ١٠      تحسينات على مباني مستأجرة
  ٣          معدات مكتبية

  ٥      أثاث ، مفروشات وتركيبات
   ٤            سيارات
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣
  في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط  -ح 

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت 
يتم إثبات . أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلسترداد 

الناتجة عن الهبوط في القيمة ، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن الخسارة 
 ،ستخدامالقيمة القابلة لإلسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة اإل

لغرض تقدير الهبوط ، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها حيث . أيهما أعلى 
يتم مراجعة الموجودات غير ) . وحدات مدرة للنقد(تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة 

المتداولة ، بخالف الموجودات غير الملموسة ، والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها 
  . وط ، وذلك في تاريخ كل فترة مالية بغرض إحتمال عكس ذلك الهب

، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  في القيمة لهبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة ا
القيمة  عن زيدي ، على أاللإلسترداد القابلة تها لقيمالتقدير المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد 

الوحدة المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  لهبوطالدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا
إيرادات في قائمة كفي القيمة فوراً  لهبوطيتم إثبات عكس خسارة ا.  في السنوات السابقة

  .قيمة الموجودات غير الملموسة  في لهبوطخسارة اال يتم عكس  .األولية الدخل

  ذمم دائنة ومستحقات  -ط 

مقابل بضائع وخدمات مستلمة ، سواء تم يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها 
  .إصدار فواتير بموجبها إلى المجموعة أو ال 

  مخصصات  -ي 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن 
للموارد لتسوية اإللتزام ، وإمكانية تقدير  إستخدامحدث سابق ، وهناك إحتمال وجود 

  .عتمد عليه المبلغ بشكل ي

  للموظفين نهاية الخدمةمكافأة   -ك 

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في 
  . المملكة العربية السعودية من قبل المجموعة ويحمل على قائمة الدخل األولية

بة التي تحق يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية لإلمتيازات المكتس
  . للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية
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  )جميع المبالغ بالريال السعودي(
  

  

١١ 
 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  تحقق اإليرادات  - ل 

 بيع العقارات  -١
  - :اإليرادات من بيع العقارات عند تحقق الشروط التالية  يتم تحقق

 .والعوائد وملكية العقار للمشتري عندما تنقل المجموعة المخاطر  - 
المجموعة ال تحتفظ بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات صلة بالملكية وال  - 

 .تحتفظ برقابة على العقار المباع 
 .يتم قياس اإليرادات على نحو موثوق  - 
 .من المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية على المجموعة  - 
تي تم تحملها أو سيتم تحملها يمكن قياسها التكاليف المتعلقة بعملية البيع ال - 

 . على نحو موثوق 

 :تقديم الخدمات  -٢
لتعليم والتدريب التنفيذي وخدمات إدارة العقارات امن برامج يتم تحقيق اإليرادات 

  .عندما يتم تنفيذ الخدمات

 :إيرادات مرابحة آجلة  -٣
د وما في حكمه على تتحقق اإليرادات من ودائع المرابحة اآلجلة المضمنة ببند النق

 .أساس اإلستحقاق 

  المصروفات  -م 
مصروفات البيع والتسويق تمثل المصاريف الناتجة عن مجهودات المجموعة في وظائف 

كافة المصروفات األخرى بخالف التكاليف المباشرة وأعباء التمويل يتم . البيع والتسويق
شتركة بين تكلفة يتم توزيع المصاريف الم. تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية 

المبيعات ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمر ، على 
  . أساس منتظم 

  عقود اإليجار التشغيلية  -ن 
يتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ، على قائمة الدخل األولية 

يتم تسجيل حوافز . عقود اإليجار  الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة
  .اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف اإليجار على مدى فترة اإليجار 

  الشرعية زكاةال  - س 
 . مصلحة الزكاة والدخل نظمةللزكاة وفقاً ألوشركاتها التابعة السعودية تخضع الشركة 

يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة المالية علي أساس تقديري يحمل على قائمة 
أية فروقات بين التقديرات الزكوية خالل الفترات المالية األولية . الدخل األولية الموحدة 

  .و اإلحتساب الزكوي النهائي تتم تسويتها في نهاية السنة
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  )شركة مساهمة سعودية(

  ) غير مراجعة(األولية الموحدة حول القوائم المالية  موجزة إيضاحات
  م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(
  

  

١٢ 
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣
  العمالت األجنبية  -ع 

سعار أساس أالريال السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت  يتم تحويل
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة .  الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت

عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
  بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة ، والتي لم تكن جوهرية 

  .للفترة ، ضمن قائمة الدخل األولية

  تقارير قطاعات األعمال  -ف 
. علومات القطاعات فيما يتعلق بأعمال المجموعة والقطاعات الجغرافية يتم عرض م

يعتمد النموذج الرئيسي لتقارير قطاع المجموعة على قطاعات األعمال ، ويتم تحديد 
  . قطاعات األعمال من إدارة الشركة ووفقاً للشكل العام لهيكل التقارير الداخلية للشركة 

 توزيعات األرباح   - ص 
ت األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل مجلس يتم قيد توزيعا

كما يتم قيد األرباح الموزعة النهائية في السنة التي يتم إعتمادها من قبل الجمعية . اإلدارة 
  . العامة للمساهمين 

  النقد وما في حكمه  -ق 
ات أخرى قصيرة إستثماريتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك و

األجل عالية السيولة ، إن وجدت ، والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 
  .وتتوفر للمجموعة بدون أية قيود 

 وما في حكمه نقد - ٤
  :ييلمما  سبتمبر ٣٠ يفيتمثل النقد وما في حكمه 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
      

  ٦٢,٠٩١  ٥٢,٩١٣  نقد بالصندوق
  ٢٤,٦٧٨,١١٥  ١٩,٢٦٤,٩٢٩  أرصدة حسابات جارية لدى البنوك

  ٧٥٩,٠٠٠,٠٠٠  -  مرابحة آجلة دائعو
      

  ٧٨٣,٧٤٠,٢٠٦  ١٩,٣١٧,٨٤٢  
          

ودائع المرابحة اآلجلة والنقد لدى البنوك محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية مقومة بالريال 
كل الودائع اآلجلة  .عوائد مالية بأسعار السوق السائدةودائع المرابحة اآلجلة تدر . السعودي

 .٢١٠٤ديسمبر  ٣١ تحققت في  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لغاية 

  قصير األجل إستثمار - ٥

م إستثمرت شركة مدينة المعرفة في صندوق متاجرة بالسلع بالريال ، يدار ٢٠١٤خالل ديسمبر 
 .مالية تابعة لبنك تجاريال الرياض بواسطة شركة
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١٣ 
 

 تجاريةذمم مدينة  - ٦
 :ييلمما  سبتمبر ٣٠ يفتتمثل الذمم المدينة التجارية 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥  إيضاح  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(    

         :من بيع أراضي
  ٣٥,٠٠٠٠,٠٠٠   ٣٥,٠٠٠,٠٠٠   ٨  زميلةشركة    
  ١٦,١٠٧,٨٧٥   ١٢,٨٨٦,٣٠٠     )أنظر اإليضاح أدناه(أطراف أخرى    

  ٦,٠٨١,٤٠٦   ٨,٢٤٤,١٠١     عمالء خدمات تجاريين 
        

       ٥٧,١٨٩,٢٨١   ٥٦,١٣٠,٤٠١  
        

  )١٢,٨٨٦,٣٠٠(  )٩,٦٦٤,٧٢٥(    أقساط مستحقة بعد سنة: يخصم
        

     ٤٤,٣٠٢,٩٨١   ٤٦,٤٦٥,٦٧٦  
            

م دخلت الشركة في عقد بيع مع المركز الطبي الدولي بجدة لبيع أرض ٢٠١٢مارس  ٣١في 
. مليون ريال سعودي على أساس الدفع المؤجل ٢٢,٨١٠,٥٠٠بالمدينة المنورة بقيمة بيعية 

سبتمبر  ١٥القيمة البيعية تسدد على أقساط على مدى سبعة أعوام، آخر قسط يستحق السداد في 
ريال سعودي عند إتمام الصفقة ١٣,٨٦٦,٩١٠هذه الصفقة إجمالي ربح ينتج عن  .م٢٠١٩

م بلغ ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في . سوف يتم قيدها بقائمة الدخل األولية على أساس األقساط المحصلة
ريال سعودي ضمن الذمم المدينة التجارية أعاله،  ١٢,٨٨٦,٣٠٠ إجمالي المبلغ المستحق

  .يال سعودي تم تصنيفها ضمن اإليرادات المؤجلةر ٧,٧٨٣,٣٢٦ واألرباح غير المحققة بلغت

 ذمم مدينة غير تجارية - ٧
 :ييلمما  سبتمبر ٣٠ يفتتمثل الذمم المدينة غير التجارية 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥    
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(    
       

  ٨١,٢١٢,٥٢٥ -    )مساهم(شركة مجموعة صافوال 
  ٤,٢٩٩,٤٩٧  -    أمانة المدينة المنورة

  ١٤٨,٨٤١  ٥٫٠٥٦٫٦٨٨    رصيد الحساب الجاري –المعرفة العقارية 
        

      ٨٥,٦٦٠,٨٦٣  ٥٫٠٥٦٫٦٨٨  
        

م سجلت مدينة المعرفة اإلقتصادية مديونية على شركة مجموعة صافوال ٢٠١٣خالل عام 
ذات الصلة وأمانة المدينة المنورة، تمثل الحصة في تكاليف البنية التحتية لألرض ) صافوال(

بالمذكورين أعاله بموجب عقد تطوير األرض المشتركة بينهم وذلك بتحويل تكلفة البنية التحتية 
٪ من حقوق ملكية ٨٠خالل الفترة التطويرية لألرض باعت صافوال .  يةستثمارمن العقارات اإل

إلى شركة  )شركة تابعة لمجموعة صافوال مالك األرض(شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 
على أساس المناقشات التي تمت  . مشاريع المعرفة المملوكة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

بين صافوال وشركة مدينة المعرفة االقتصادية حول تفسير حصة شراء شركة الغراء و إتفاقية 
نية التحتية البيع ظهرت هناك مالحظات فيما يتعلق بصحة هذه المديونية، ونسبة إلرتباط تكلفة الب

م عكس هذه ٢٠١٤المتكبدة لألرض المملوكة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية، تم في عام 
  . ية تحت التطويرإستثمارالمديونية وإعادة تصنيفها ضمن عقارات 
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١٤ 
 

 )تابع(ذمم مدينة غير تجارية  - ٧
توفر المستندات  في غياب أي ترتيبات لدعم المديونية المستحقة من أمانة المدينة المنورة ،ولعدم

لذا . الالزمة لم تتمكن شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية التحقق من صحة هذه المديونية قانونياً
قررت إدارة الشركة شطب تكلفة البنية التحتية المتكبدة وتحميلها على قائمة الدخل خالل عام 

  .م٢٠١٤

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة - ٨

 إستثمارمعامالت   /أ 
  :من حقوق ملكية الشركات الزميلة اآلتية٪ ٥٠تمتلك شركة المعرفة اإلقتصادية 

 )."شركة أماك(" شركة المعرفة العقارية -١
  .)مكارم( المعرفة العقارية مكارمشركة  -٢

الشركة لديها تأثير كبير على الشركات المذكورة أعاله ولكن بدون حق السيطرة على 
حتساب إلذلك يتم  وعليه ، تم إعتبارها شركات زميلة وفقاً. السياسات المالية والتشغيلية لها

  .لملكية أساس حقوق اعلى ات أعاله ستثماراإل
  :ييلمما  سبتمبر ٣٠ يف ات في الشركات الزميلةستثمارفيما يلي تحليل لإل

  م٢٠١٤  م٢٠١٥  
 )مراجعةغير ( )غير مراجعة(  

       :مساهمة في رأس المال
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠     شركة المعرفة العقارية -
  ١٠,٧٠٠,٠٠٠   ١٠,٧٠٠,٠٠٠   مكارم -

  ٣٣,٨١٥,٠٤٦   ١٢,١٣٠,٤٨٨     )شركة المعرفة العقارية(المتراكمة حصة في األرباح 
  )١٨,٩٠٠,٧١٨(  )١١,٣٣٥,٨٦٨(  )ب/٨إيضاح (ربح غير محقق من بيع أراضي : يخصم

      

   ٥٠,٦١٤,٣٢٨   ٣٦,٤٩٤,٦٢٠  
        

 معامالت بيعية  /ب 
 )"أماك("األرض المباعة لشركة المعرفة العقارية 

شـركة  أبرمت الشركة اتفاقا لبيع قطع معينة من األراضـي إلـى    م٢٠١١مارس  ٢٧ 
يتم احتساب الربح المؤجل المرتبط بهـذه الصـفقة   "). أماك("العقارية المحدودة المعرفة 

إلى طرف ) على األرضبنيت التي (بيع العقارات السكنية  ) أماك(تقوم كإيرادات عندما 
لشركة المعرفـة   المعاملةالربح المؤجل المرتبط ببيع بلغ  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في ،  ثالث

 تسويته مقابل إستبعاده من خالل تمو ريال سعودي ٦٣٥,٨٦٨ ")أماك("العقارية المحدودة 
م تم تحصيل جميع المبالغ المستحقة ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  . ")أماك("الشركة في  إستثمار

  ).أماك(عن عملية بيع األرض لـ 
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  ) غير مراجعة(األولية الموحدة حول القوائم المالية  موجزة إيضاحات
  م ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(
  

  

١٥ 
 

 )تابع(معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  - ٨
    األرض المباعة لشركة مكارم المعرفة العقارية

  . م قامت الشركة ببيع قطعة أرض لتطوير فنـدق لشـركة مكـارم   ٢٠١٢خالل سبتمبر 
 ١٩,٤٠٤,١٥٠تم إستبعاد الربح غير المحقق المتعلق بعملية البيع إلى شركة مكارم البالغ 

فـي   سـتثمار ريال سعودي منه مقابل اإل ١٠,٧٠٠,٠٠٠ريال سعودي وتم تسوية مبلغ 
ريـال   ٨,٧٠٤,١٥٠م بلغ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الشركة في  إستثمارشركات وما زاد على 

  ) .المطلوبات غير المتداولةضمن (سعودي تم قيده كأرباح مؤجلة 

 ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠البيع عملية  من المبلغ المستحق بلغ م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
إيضاح ( الذمم التجارية ضمن والتي تم تضمينها) ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠: م٢٠١٤(

 الشركاء منغير مشروطة و غير قابلة للنقض مغطى بضمانات المبلغ المستحق ،)٦رقم 
  .فيها امملكيته حصة بما يتناسب مع مكارم شركةفي 

الموافقة ية دإجتماع الجمعية العمومية غير العافي رفض المساهمون م ٢٠١٣مايو  ١٤في 
أصـدر   األول، وخالل الربع ضي المذكورة أعاله مع شركة مكارمعلى صفقة بيع األرا

بالموافقة على تفعيل م قرار ٢٠١٥فبراير  ٢٣بتاريخ  ٣٣مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم 
واستكمال جميـع االجـراءات المرتبطـة    ) شراكو(الشراكة مع شركة الفنادق السعودية 

بالشراكة بما في ذلك اكمال نقل ملكية األرض لصالح شركة مكارم المعرفـة للضـيافة   
م ٢٠١٥يونيو  ٢٤وبتاريخ  ،المحدودة وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة

  . اهمين على عملية البيعوافق المس

 معامالت أخرى   /ج 
شركة مدرار العامة  تم قدم٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهرالتسعة  خالل الفترة

 خدمات إدارية وإستشارية ألطراف ذات عالقة  -شركة زميلة  –لإلنشاءات المحدودة 
م والبالغه ٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام ريال سعودي  ١,٧٠٥,٦٠٣ بمبلغ

  .ريال سعودي  ٣,٩٢٠,٨٥٠
كافة المعامالت مع أطراف ذات العالقة تتم باألسعار المتفق عليها ويتم إعتمادها بواسطة 

  .مجلس اإلدارة

 يةإستثمارعقارات  - ٩
عينية من قبل مؤسسة الملك عبداهللا  بها كحصة ساهمالمتكلفة أرض  فيية إستثمارعقارات تتمثل 

  . تكبدهالموتكاليف البنية التحتية ذات الصلة ) أحد المساهمين المؤسسين(لوالديه، 

  السهم) خسارة(ربح  -١٠
تم إحتساب خسارة السهم بقسمة الخسارة من العمليات التشغيلية وصافي الخسارة للفترة على 

م والتي بلغت ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠فترة المنتهية في المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال
 .مليون سهم ٣٣٩,٣

  

 




