
 

 

 
 
 
 
 
 

 اإلقتصاديةالمعرفة  مدينة شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدة

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الحسابات مراجعيتقرير و

 
 
  



 

 
 مدينة المعرفة اإلقتصاديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 القوائم المالية 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 صفحة 
  
  

 1 تقرير مراجعي الحسابات
  
  

 2 الموحدة قائمة المركز المالي
  
  

 3 الموحدة قائمة الدخل
  
  

 4 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
  
  

 5 مساهمين الموحدةالتغيرات في حقوق القائمة 
  
  

 23 - 6 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 
 













 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

6 

 معلومات عامة 1
 

من الشركة  (مجتمعين "المجموعة")وشركاتها التابعة  ("الشركة")شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية  تتكون
خرى ومشاريع تطوير أتعمل المجموعة في تطوير العقارات والمدن اإلقتصادية . وشركات تابعة سعودية مختلفة

ة متعلقكات اإلتصاالت ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وأعمال أخرى ببما فيها البنية التحتية وش
التي تم و قطعة أرض في المدينة المنورة مجموعةتملك ال بتطوير المدن اإلقتصادية في المملكة العربية السعودية.

تحويل  فييسي تعتبر المطور الرئ، ومال من أحد المساهمين المؤسسينكمساهمة عينية في رأس الالحصول عليها 
 من خالل شركة تابعة. هامجاورة ألرضإضافية الشركة قطع أرض تملك كما  هذه األرض إلى مدينة إقتصادية.

 
الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة 

( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـ )1431شعبان  15 / ق بتاريخ256رقم 
(. وقد تم إدراج 2010أغسطس 4هـ )1431شعبان  23 الصادر في المدينة المنورة بتاريخ 4650071196

 أسهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول(. 
 

 على النحو التالي: لمنورةالكائن بالمدينة اعنوان الشركة 
 

 ديوان المعرفة
 شارع الملك عبد العزيز

 43033ص.ب 
 41561المدينة المنورة 

 المملكة العربية السعودية. 
 

لدى الشركة فرع تحت اسم معهد المدينة للقيادة والريادة )مايل( الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب التنفيذي ومقرها 
 2011سبتمبر  19الموافق  هـ1432شوال  21 بتاريخ 4650053318الترخيص رقم في المدينة المنورة تحت 

 بالمملكة العربية السعودية. يصدر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن
 

التابعة التالية والتي تعمل بموجب سجالت  هاشركاتالشركة والقوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات تتضمن 
 تجارية منفصلة:

 

 رأس المال بلد 
ة الفعلينسبة الملكية 

 ديسمبر 31 )٪(

 2015 2016 المدفوع التأسيس الشركات التابعة

     
 شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة 

 ٪100 ٪100 1.000.000 السعودية ("منشآت")  
 شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة

 السعودية ("مشاريع")  
633.000.00

0 100٪ 100٪ 
 ٪60 ٪60 1.333.300 السعودية ("مدرار"شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة )
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 معلومات عامة )تتمة( 1
 

 تملك شركة مشاريع أسهماً في الشركة التابعة التالية:
 

 رأس المال بلد 
ة الفعلينسبة الملكية 

 ديسمبر 31 )٪(

 2015 2016 المدفوع التأسيس التابعة ةالشرك

     
 شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة

 ٪80 ٪80 467.765.000 السعودية ("الغراء")  
 

 31كما في أعمالها  المحدودة شركة مشاريع المعرفة العقاريةوالمحدودة لم تبدأ شركة منشآت المعرفة العقارية 
ة نيألرض الشركة في المد جاورةأرض م قطعةشركة الغراء العالمية للتطوير العقاري تملك . 2016ديسمبر 

تعمل شركة مدرار في تقديم خدمات إدارية وإستشارية  .بدأ تطوير هذه القطعة من األرض حتى اآلنيالمنورة. ولم 
 للعقارات.

 
 .2017 مارس 14وافق مجلس اإلدارة على إصدار القوائم المالية الموحدة بتاريخ 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات 

 بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.
 
 أسس اإلعداد 2-1
 

المعدلة بإعادة  ،المحاسبي لمبدأ االستحقاقأعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً 
، وطبقا للمعايير المحاسبية ًالصادرة عن الهيئة السعودية  العادلةإلى القيمة األجل  ةتقييم اإلستثمارات قصير

 للمحاسبين القانونيين.
 

ية الدولية للتقارير المال، سيتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة بموجب المعايير 2017يناير  1إعتباراً من 
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمصادق عليها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

لي أن تفي بمتطلبات المعيار الدو مجموعة)الهيئة(. عند إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية يتعين على ال
. 2017يناير  1للفترات المالية إبتداًء من  "مرةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول " 1للتقارير المالية رقم 

لقوائم المالية الموحدة اإلفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يجب على المجموعة أن اوعند إعداد 
 .للتقارير المالية ألول مرةة المعايير الدوليتحلل األثار وتدخل تعديالت معينة نظراً إلعتماد 

 
 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة 2-2
 

المحاسبية المتعارف عليها إستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر  باديءيتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للم
الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات واإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية  مبالغعلى 

شكل المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات ب فترةال، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل  الموحدة
ت باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعا

ع والتي وفقاً لتعريفها ، نادراً ما تتساوى م رات وإفتراضات متعلقة بالمستقبلبتقدي مجموعةللظروف. تقوم ال
هرية في الية التي قد ينتج عنها تعديالت جوتالمخاطر ال يوالنتائج الفعلية. تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات ذ

 لدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة على النحو التالي :القيمة ا
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة )تتمة( 2-2
 
 تكلفة اإليرادات  قيد (أ)
 

مباعة ال ضاراألاإليرادات المتعلقة بقطع  ةأرض تتكون من عدد من القطع المستقلة. ولتحديد تكلف مجموعةلدى ال
. ويتم توزيع هذه التكاليف على كل قطعة أرض ،ملهاكالبنية التحتية تطوير ، تقدر اإلدارة تكاليف  خالل الفترة

 . أي تغيير جوهري في هذه التقديراتبشكل منتظم ويتم تعديلها حسب الضرورة مراجعتهاإن هذه التقديرات يتم 
فترة تحقيقها في  تمفي الفترات المستقبلية والمتعلقة بإيرادات تسجل لى تحقيق تكاليف إضافية يمكن أن يؤدي إ

 سابقة.
 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (ب)
 

يتم تكوين مخصص إلنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يوجد دليل موضوعي على أن المجموعة لن 
مالية األصلية للذمم المدينة. وتعد الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإحتتستطيع تحصيل كافة المبالغ وفقاً للشروط 

تخلف عن أو التأخير في سداد دفعات مؤشرات على إنخفاض قيمة الذمم لإفالس المدين أو إعادة الهيكلة المالية وا
شكل جماعي تقييم قل. ويتم بالمدنية التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الكبيرة، يتم إجراء تقييم لها على أساس مست

المبالغ التي ال تكون كبيرة بشكل مستقل ولكنها تجاوزت موعد إستحقاقها ويتم قيد مخصص مع األخذ باإلعتبار 
 طول المدة الزمنية وأسعار اإلسترداد الماضية.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات )ج(

 
حديد هذا . يتم تنخفاض في القيمةيرية للممتلكات والمعدت لحساب اإلاألعمار اإلنتاجية التقدالمجموعة تحدد إدارة 

القيمة موعة المجإدارة  تفحصالتقدير بعد األخذ بعين اإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات أو البلى الطبيعي. 
دارة أن األعمار اإلد عتقإنخفاض القيمة المستقبلية عندما ت أتعاب سويةتم تتو .المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً 

 اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 
 نقد وما يعادله  2-3
 

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة 
 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

 
 األجلإستثمار قصير  2-4
 

مبدئياً  تثمارسإلايتم قيد . قصير األجلستثمار تم تصنيفه على أنه إ شتركمستثمار في صندوق إ مجموعةال لدى
 عندالمحققة  أو الخسائر وتقيد المكاسببالقيمة العادلة.  درجوتالمركز المالي بتاريخ قائمة تقيم الحقاً و بالتكلفة

 .خلالد على قائمةقائمة المركز المالي وتحمل تغيرات في القيمة العادلة في تاريخ االستثمار والإستبعاد 
 
 الذمم المدينة 2-5
 

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص 
تمكن المجموعة من تحصيل جميع للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم 

المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة.  يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل وتظهر تحت 
بند "مصاريف عمومية وإدارية". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص 

مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف  الديون المشكوك في تحصيلها. تقيد أي
 عمومية وإدارية" في قائمة الدخل.
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 إستثمارات  2-6
 

 شركات تابعة )أ(

 

الشركات التابعة هي تلك التي لدى المجموعة القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على المنافع 

االقتصادية، والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في الشركات التابعة. تتم مراعاة 

أة ما. التحويل لتقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على منشتأثير حقوق التصويت المتوقعة القابلة للتنفيذ أو ووجود 

يتم توحيد حسابات الشركة التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف 

 السيطرة.
 

لعادلة ا تستخدم طريقة الشراء في المحاسبة لقيد شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيمة

للموجودات المشتراة أو االلتزامات التي تم تكبدها أو تحملها كما في تاريخ الشراء باإلضافة إلى التكاليف المباشرة 

العائدة لعملية الشراء. إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المشتراة 

الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة في قائمة المركز المالي ضمن القابلة للتحديد، تقيد كشهرة. تقيد 

. يتم سنوياً اختبار الشهرة فيما يتعلق بالهبوط في القيمة، وتقيد بصافي التكلفة بعد حسم "الموجودات غير الملموسة"

 أي خسارة هبوط، إن وجدت.
 

المحققة الناتجة عنها وكذلك األرصدة المتعلقة بها. يتم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة واألرباح غير 

ويتم كذلك استبعاد الخسائر غير المحققة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى 

 مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

 شركات زميلة (ب)
 

عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة على  الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري 

من حقوق التصويت. يتم قيد  ٪50و  ٪20أعمالها أو سياساتها، ويصاحب ذلك، ملكية لنسبة تتراوح بين 

االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة 

بعد طرح أي إطفاء متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، رة التي تحدد عند الشراء في الشركات الزميلة على الشه

 إن وجدت.
 

تقيد حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزميلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل، كما تقيد حصتها  

ثمار بالحركة القيمة الدفترية لإلست في التغير في االحتياطيات الذي يحدث بعد الشراء في االحتياطيات. يتم تعديل

المتراكمة لما بعد الشراء. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة مساوية لحصتها في الشركة 

الزميلة أو أكثر، بما فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقيد المجموعة أي خسائر إضافية، ما لم تتكبد أي التزامات 

 ن الشركة الزميلة.أو تسديدات نيابة ع
 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في  

الشركات الزميلة. كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم العملية دليال على وجود هبوط في قيمة األصل 

 المحّول.
 

  سائر الناتجة عن االستثمارات في شركات زميلة في قائمة الدخل.يتم قيد األرباح والخ 
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 التطويرقيد عقارات  2-7
 
بغية تطوير بدليل البدء في ال يعندما يوجد تغير في استخدام العقار اإلستثمارقيد التطوير المجموعة عقارات نشأ ت

ها. قيد التطوير بقيمها الدفترية كما في تاريخ إعادة تصنيف اتكعقار يةاإلستثمارالبيع ويعاد تصنيف العقارات 
سعر البيع ل قابلة للتحقق تمثأيهما أقل. إن صافي القيمة ال قابلة للتحققوتقيد الحقاً بالتكلفة أو صافي القيمة ال

 صاريف البيع.العادي للنشاط ناقصاً التكاليف إلكمال إعادة التطوير وم السياقالتقديري في 
 

 يةعقارات إستثمار 2-8
 

رأس المال أو كليهما والذي ال تشغله  نماءيتم تصنيف العقار المملوك لتحقيق إيرادات إيجار طويلة األجل أو إل
في  اخدامهالست اأو تطويره ايتم إنشاؤهالتي  اتعقارال يةاإلستثمار اتتضمن العقارت. يالمجموعة كعقار إستثمار

قتراض بتكلفته بما في ذلك تكاليف الصفقة وتكاليف اإل يقاس العقار اإلستثماري. وكعقارات إستثمارية المستقبل
عن تنشأ  ربح أو خسارةأي عند إستبعادها. يتم إدراج  يتم إلغاء إثبات العقارات اإلستثماريةحسبما يقتضي الحال. 

لخسارة د والقيمة الدفترية لألصل( في الربح أو االعقار )يحسب كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاإثبات إلغاء 
 العقار. إثباتفي الفترة التي يتم فيها إلغاء 

 
، فإنه يعاد تصنيفه كممتلكات ومعدات. وتصبح تكلفته الدفترية في تاريخ يفي حال شغل المالك أي عقار إستثمار

(. عندما يتم إجراء تغيير في 9-2ح رقم إعادة التصنيف تكلفته إلحتسابه الحقاً كممتلكات ومعدات )أنظر اإليض
ابه الحقاً البيع، يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية إلحتس بغيةاالستخدام بدليل البدء بالتطوير 

  (.7-2م قكعقار قيد التطوير )أنظر اإليضاح ر
 

 ممتلكات ومعدات  2-9

 
بعد خصم االستهالكات المتراكمة والهبوط في القيمة ما عدا إنشاءات تحت  التكلفةبتظهر الممتلكات والمعدات 

طريقة القسط  أساسعلى يحّمل االستهالك على قائمة الدخل  ،ال يتم استهالك األراضي ،التنفيذ التي تظهر بالتكلفة
 ما يلي: كالمقدرة لها  على مدى االعمار اإلنتاجيةعلى قيمها المتبقية وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات الثابت 

 
 عدد السنوات 

 40 مباني
 5 تركيباتوأثاث 

 3 معدات مكتبيةأجهزة حاسوب و
 )أو فترة اإليجار أيهما أقل( 10 تحسينات على مباني مستأجرة

  4 سيارات
 

 لدخل.اتحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة 
 

 ي قائمةف، اإلنتاجي المقدر لألصلعمر الالتي ال تزيد جوهريا من  ات العاديةواإلصالح مصاريف الصيانة تقيد
 الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.
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 الماليةالهبوط في قيمة الموجودات  2-10
 

ظروف إلى في ال اتفيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير الماليةيتم مراجعة الموجودات 
والتي تمثل  ، . يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلسترداد

الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لإلسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو 
، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها حيث تتواجد  . لغرض تقدير الهبوط قيمة اإلستخدام، أيهما أعلى

، بخالف الموجودات غير  الماليةيتم مراجعة الموجودات .  تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(
، وذلك في تاريخ كل فترة  حتمال عكس ذلك الهبوطسبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض إالملموسة، والتي 

، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة  إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة .مالية
د إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد ، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة للنق

قيمة . يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في ال الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة
 . خسارة الهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسةفوراً كإيرادات في قائمة الدخل. ال يتم عكس 

 

 ذمم دائنة ومستحقات 2-11
 

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

 

 مخصصات 2-12

 
ناك ، وه قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام

  .، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليهإستخدام للموارد لتسوية اإللتزامإحتمال وجود 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  2-13
 

عودية العربية الس يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة
من قبل الشركة و شركاتها التابعة السعودية ويحمل على قائمة الدخل. يتم إحتساب مبلغ االلتزام على أساس القيمة 
الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم 

اية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم إحتساب المبالغ المسددة عند نه
 المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

 

 تحقق اإليرادات 2-14
 
 بيع العقارات  (أ)

 
 : عند تحقق الشروط التاليةيتم تحقيق اإليرادات من بيع العقارات 

 
 . المخاطر والعوائد وملكية العقار للمشتري مجموعةتنقل ال -
 بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات صلة بالملكية وال تحتفظ برقابة على العقار المباع. مجموعةالال تحتفظ  -
 . قياس اإليرادات على نحو موثوقالممكن من  -
 . المجموعةعلى عملية البيع ذات الصلة بمن المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية  -
  . التكاليف المتعلقة بعملية البيع التي تم تحملها أو سيتم تحملها يمكن قياسها على نحو موثوق -
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 )تتمة( تحقق اإليرادات 2-14
 
 تقديم الخدمات: (ب)

 
  الخدمات.ذه ه قديمالعقارات عندما يتم توخدمات إدارة  التنفيذيمن برامج التعليم والتدريب يتم تحقيق اإليرادات 

 

 اريف بيع وتسويق وعمومية وإداريةمص 2-15
 

تشتمل مصاريـف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون 
يف عليها. توزع هذه التكال كما هو مطلوب وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارفيراد بالضرورة جزءاً من تكاليف اإل

  ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.يرادبين مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية و تكاليف اإل
 

 عقود اإليجار التشغيلية 2-16

 
قيد ييتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ، على قائمة الدخل على مدى فترة عقود اإليجار. 

 يراد التأجير على أساس اإلستحقاق وفقاً لشروط التعاقد.إ
 

 الزكاة 2-17
 

ركة يتم تحميل الزكاة المستحقة على الش. )"الهيئة"( لزكاة والدخلالهيئة العامة ل نظمةأل تخضع الشركة للزكاة وفقاً 
إلضافية تسجيل المبالغ اوالزكاة المتعلقة بملكية الشركة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل. يتم 

 المستحقة بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عند تحديدها.
 

تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة 
 في المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 

 ت األجنبيةالعمال 2-18
 

 )أ( العملة الرئيسية

 تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة باللاير السعودي والتي هي العملة الرئيسة للشركة.

 

 )ب( معامالت وأرصدة

في  سعـار الصـرف السائدةأساس أاللاير السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت  يتم تحويل
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تاريخ تلك المعامالت. 

ائمة ، ضمن قتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة
 .2015و 2016هذه جوهرية لعامي لم تكن تسويات صرف العملة  الدخل.

 

 شركات المجموعة( ج)

ياطي ، ليس لدى المجموعة أي إحتوبالتاليإن العملة الوظيفية وعملة العرض للشركات التابعة هي اللاير السعودي. 
  حقوق الملكية.ضمن مستقل  بندلتحويل العمالت ك
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 يةقطاعالتقارير ال 2-19
 

 تشغيليقطاع الال)أ( 
 هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي: تشغيليقطاع الال
 
 إيرادات. درتعمل في أنشطة ت •
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم  •

 األداء.
 مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها معلومات  •
 

 )ب( القطاع الجغرافي
إيرادات في بيئة  درالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة ت

  اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
 

 موزعةأرباح  2-20
 

 الموزعة في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة.تقيد األرباح 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 3

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

لسعر العمولة ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان ومخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية 
السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى 

 إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة. 
 

ارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي تتم إدارة المخاطر من قبل اإلد
 .ومخاطر األسعار مخاطر االئتمان، مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة

 
الذمم وقصيرة األجل الستثمارات واتتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقد وما يعادله 

والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى. إن طرق القيد المطبقة اإلستثمارات والتجارية المدينة 
 والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

 
وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية 

حقاً قانونياً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس 
 الوقت.

 

 مخاطر العملة 3-1

. أسعار صرف العمالت األجنبيةإن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في 

. تعتقد اإلدارة ان المجموعة ال تتعرض إن معظم معامالت المجموعة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي

 .  بشكل كبير لمخاطر العملة
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر 3

 

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة 3-2

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات إن 
تنشأ مخاطر أسعار العمولة للمجموعة  أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

ن حدد. وتراقب اإلدارة سعر الفائدة بانتظام وتعتقد أبسعر فائدة م نبشكل رئيسي من ودائعها بالمرابحة التي تكو
 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية غير جوهرية.

 

 مخاطر السعر 3-3

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت 
تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في 

 .ركبسبب اإلستثمار في صندوق مشتية وذلك السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملك
القيمة العادلة للوحدات  مجموعةصندوق مشترك، تراقب الإلدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثماراتها في و

 .2016ديسمبر  31ليس لدى المجموعة أي إستثمار في هذه الصناديق المشتركة في  على أساس منتظم.
 

 مخاطر االئتمان 3-4

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة 
ماني ذوي تصنيف ائتوطنية يتم إيداع النقد لدى بنوك لمعرفة تركيز مخاطر اإلئتمان.  6أنظر اإليضاح رقم مالية. 

 في تحصيلها.مرتفع. تقّيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك 

 

 مخاطر السيولة 3-5

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة 
باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب 

ر مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خالل تسهيالت قيمته العادلة. تدا
 إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية.

 
 القيمة العادلة 3-6

ان القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة في 
اس على أس مجموعةشروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع األدوات المالية لل ذلك وتتم بنفس
ين القيمة الدفترية قد تنتج فروقات بعادلة، ف ةبإستثناء إستثمارات قصيرة األجل والتي تقيد بقيم، التكلفة التاريخية

لف بشكل ال تخت مجموعةللموجودات والمطلوبات المالية للوتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة 
 جوهري عن قيمتها الدفترية.

 
 يعادلهنقد وما  4

 2016 2015 
   

 18.974 1.647 نقد بالصندوق
 17.300.204 20.398.257 نقد لدى البنوك
 - 665.000.000 ودائع مرابحة

 685.399.904 17.319.178 

 
وم باللاير السعودي. تحقق ودائع المرابحة دخالً مالياً لدى بنوك تجارية محلية وتقّ تودع ودائع المرابحة والنقد 

 بأسعار السوق السائدة.
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 إستثمار قصير األجل 5
 
مثل اإلستثمار قصير األجل إستثماراً في صندوق مشترك في المملكة العربية السعودية. تم كلياً إستبعاد هذا ي

 .2016اإلستثمار خالل عام 
 

  2016 2015 
    
 730.303.779  652.421.191   يناير 1

 7.117.412  1.210.890   محقق/ غير محقق دخل
 (85.000.000) (653.632.081)  إستبعادات

 652.421.191  -  ديسمبر 31

 
 ذمم مدينة تجارية 6

 
 2015 2016 إيضاح 

    
 35.000.000 35.000.000  10 من شركة زميلة يضاذمم مدينة لبيع أر
 12.886.300 19.664.725   من عمالء آخرين يضاذمم مدينة لبيع أر

 8.848.852 15.915.252   للخدمات ذمم مدينة

   70.579.977 56.735.152 
 - (1.557.750)  ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ةومصنف ناقصاً: أقساط مستحقة بعد سنة واحدة
 على أنها غير متداولة  

 
(6.443.150) (9.664.725) 

   62.579.077 47.070.427 

 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:حركة فيما يلي 

 
  2016 2015 

    
 - -  يناير 1

 - 1.557.750  إضافات

 - 1.557.750  ديسمبر 31

 
، أبرمت الشركة عقد بيع مع شركة المواساة للخدمات الطبية )"المواساة"( لبيع قطعة 2016ديسمبر  12في 

مليون لاير سعودي منها ويستحق المبلغ  40مبلغ  تحصيلمليون لاير سعودي، تم  50أرض. تبلغ قيمة البيع 
مليون لاير سعودي في تاريخ نقل صك البيع الذي يجري نقله حالياً. نتج عن هذه الصفقة ربح  10المتبقي بواقع 

 مليون لاير سعودي تم قيده في قائمة الدخل. 32.24بمبلغ 
 

 19.36المدينة المنورة لبيع قطعة أرض بمبلغ ، أبرمت الشركة عقد بيع مع غرفة التجارة ب2016يونيو  20في 
مليون لاير سعودي في  9.68بمبلغ  قسط األول. تم إستالم القسطينمليون لاير سعودي. تستحق قيمة البيع على 

مليون لاير  16.4الصفقة ربح بمبلغ هذه . نتج عن 2016ديسمبر  7في  قسط الثانيتاريخ العقد وتم إستالم ال
 قائمة الدخل.سعودي تم قيده في 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية 6
 

مليون  22.81الشركة عقد بيع مع المركز الطبي الدولي بجدة لبيع أرض بقيمة  أبرمتم 2012 مارس 31في 
سبتمبر  15آخر قسط يستحق السداد في وسبعة أعوام،  فترةلى بأقساط عقيمة البيع يتم إستالم  .لاير سعودي

عند قائمة الدخل في تحقيقه لاير سعودي سوف يتم مليون  13.78بمبلغ  نتج عن هذه الصفقة ربح .م2019
لاير مليون  9.66من المركز الطبي الدولي  المطلوبةالمبالغ مجموع بلغ  2016ديسمبر  31في تحصيل أقساط. 

لاير سعودي مليون  5.84األرباح الجزء غير المحقق من لاير سعودي( وبلغ مليون  12.89: 2015سعودي )
 1.95الذي تم تصنيف جزء منه والبالغ مؤجل الربح الضمن  إدراجهلاير سعودي( تم مليون  7.78: 2015)

 .2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ضمن الجزء المتداول من الربح المؤجل كما في 
 

 أخرى ذمم مدينةو ا  مقدم ةدفوعصاريف مم 7
 

 2015 2016 إيضاح 
   

 1.655.798 2.311.102 للموردين مقدمةدفعات 
 887.240 1.568.460 ةضمان بنكيخطابات هامش مقابل 

 - 1.077.597 ودائع بالمرابحةمن مستحق  ربح
 1.278.039 593.811 10 مطلوب من طرف ذي عالقة

 88.159 51.644 موظفينلل سلف
 414.515 11.300 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 5.613.914 4.323.751 

 
 قيد التطويرعقارات  8

 
 2015 2016 إيضاح 

   
 - - يناير 1

 - 122.342.590  11 يةالمحول من عقارات إستثمار
 - 11.167.942  مخصص تكلفة البنية التحتية

 - (20.884.317) إستبعادات

 - 112.626.215  ديسمبر 31
 - (42.349.202) ةعقارات قيد التطوير متداول

 - 70.277.013  ةمتداول التطوير غيرعقارات قيد 

 
ئل اأو في إطالقهما سيتم جديدين عقاريين مشروعين اإلدارة على مجلس وافق ،2016 عام ديسمبر خالل شهر

م بيع تي أن المرجح وره . منطّ م أراضي سكنية وبيع قطع فلل وبيع هذان المشروعان ببناء ويتعلق. 2017عام 
ر من بعد أكثويتوقع أن يكتمل المشروع اآلخر المتعلق ببيع فلل سكنية  2017في عام المطورة  يضاقطع األر

  سنة واحدة ولذلك فقد تم تصنيفه كغير متداول.
  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 إستثمارات 9
 
 2015 2016 الملكيةنسبة  
 2016 2015   

 )مدرج ضمن إستثمار في شركة زميلة
 موجودات غير متداولة(  

    

 44.273.342 25.685.986  ٪50 ٪50 ("العقارية المحدودة )"أماك ةشركة المعرف

     
 خسارة من اإلستثمار في شركة زميلة

 ضمن موجودات غير متداولة( ة)مدرج  
    

 - (917.873) ٪50 ٪50 للضيافة المحدودة )"مكارم"( مكارمشركة 

 
 :أماكفي شركة  فيما يلي التغيرات في اإلستثمار

 
 2016 2015 

   
 51.366.927  44.273.342  يناير 1

 15.124.466  (3.587.356) أماكحصة الشركة في صافي )خسارة( دخل شركة 
 (25.000.000) (15.000.000) توزيعات أرباح

 2.781.949  - ربح محققعديل لت

 44.273.342 25.685.986  ديسمبر 31

 
 :مكارمي شركة ف تثمارفيما يلي التغيرات في خسارة من إست

 
 2016 2015 

   
 - - يناير 1

 - (917.873) مكارمحصة الشركة في صافي خسارة شركة 

 - (917.873) ديسمبر 31

 
 فيما يلي تلخيص للمعلومات المالية للشركات الزميلة كما في وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ:

 
 

 اإلسم

 

 حصة الملكية

بلد 

 التأسيس

 

 الموجودات

 

 المطلوبات

 

 اإليرادات

صافي الدخل 

 )الخسارة(

2016       

 (7.174.687) - 12.825.426 65.469.133 السعودية ٪50 أماك

 (512.941) - 36.760.305 56.324.560 السعودية ٪50 مكارم

       

2015       

 6.983.107  56.987.861 26.542.954 116.361.348 السعودية ٪50 أماك

 (1.071.025) - 35.308.491 55.385.687 السعودية ٪50 مكارم

 
  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 العالقة وياألطراف ذ مععامالت م 10
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة 10-1
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن 

 القوائم المالية بما يلي:
 2016 2015 

   
 5.539.333 3.855.000 ومصاريف ذات صلة أعضاء مجلس اإلدارة آتمكاف

 9.103.962 13.532.514 كبار موظفي اإلدارة آتمكافرواتب و
 إدارة المشروع ومصاريف مدفوعة من الشركة نيابة

 عن شركة زميلة  
 

4.049.446 
 

5.174.668 
 
 اكمأركة إلى شرض مباعة أ

، أبرمت الشركة إتفاقية لبيع قطع معينة من األراضي لشركة أماك. يتم إثبات الربح المؤجل 2011مارس  27في 
ة( سكنية )مبنية على األرض المباعة من قبل الشرك عقاراتبيع أماك تقّيد ذي الصلة بصفقة البيع هذه كدخل عندما 

المؤجل ذي الصلة بصفقة البيع لشركة أماك بمبلغ  ، تم إستبعاد الربح2016ديسمبر  31. في خارجيةإلى أطراف 
مليون لاير سعودي( وذلك بالتعديل مقابل إستثمار الشركة في شركة  0،64: 2015مليون لاير سعودي ) 0،64

 ، تم بالكامل إستالم المبلغ المستحق مقابل هذا البيع.2016ديسمبر  31أماك. في 
 

 أرض مباعة إلى شركة مكارم
. بلغ الربح غير المحقق ذي الصلة الشركة قطعة أرض لشركة مكارم لتطوير فندق باعتم 2012خالل سبتمبر 

 19،4: 2015) 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  19،4بالشركة والمتعلق بصفقة البيع إلى مكارم 
لاير  مليون 10.7: 2015مليون لاير سعودي ) 10.7مليون لاير سعودي(. من أصل ذلك تم إستبعاد مبلغ 

 8.7سعودي( يمثل صافي قيمة اإلستثمار بإجراء تعديل مقابل إستثمار الشركة في شركة مكارم وتم قيد مبلغ 
كربح مؤجل )مدرج ضمن مطلوبات  2016ديسمبر  31إستثمار الشركة في قيمة مليون لاير سعودي الذي تجاوز 

لاير مليون  35ع األرض المذكورة أعاله مقابل بيبلغ المبلغ المستحق  2016 ديسمبر 31في  غير متداولة(.
المبلغ  .(6التجارية )إيضاح رقم المدينة ضمن الذمم  إدراجهالاير سعودي( والتي تم مليون  35: 2015سعودي )

سب في شركة مكارم بما يتنا مساهمين آخرينغير قابلة للنقض وغير مشروطة من  تجاريةمغطى بضمانات  قائمال
 .مع حصة ملكيتهم فيها

 
 معامالت أخرى مع شركة تابعة 10-2

 
لشركة بمبلغ لقدمت شركة مدرار خدمات مشاريع وخدمات إستشارية  2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

لاير سعودي( والذي تم استبعاده في القوائم المالية الموحدة  2.509.603: 2015لاير سعودي ) 2.138.529
 المرفقة.

 
 أرصدة أطراف ذوي عالقة 10-3

 
 أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع أطراف ذوي عالقة:فيما يلي 

 
 2016 2015 

   
 1.278.039 593.811 أماك

 593.811 1.278.039 

  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 يةإستثمارعقارات  11
 

 2015 2016 إيضاح 

   

 2.418.653.247  2.484.808.198  يناير 1

 66.154.951  38.268.288  إضافات

 - (122.342.590) 8 المحول إلى عقارات قيد التطوير      

 2.484.808.198  2.400.733.896  ديسمبر 31

 
 ممتلكات ومعدات 12

 
 2016ديسمبر  31 إستبعادات إضافات 2016يناير  1 

     
     التكلفة:

 8.883.511  - - 8.883.511  أرض
 39.174.514  - 126.915  39.047.599  مباني

 5.582.523  - 129.302  5.453.221  أثاث وتركيبات
 7.370.233  (2.077.437) 2.338.418  7.109.252  اجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية

 832.187  - - 832.187  تحسينات على مباني مستأجرة
 640.082  - 305.007  335.075  سيارات
 6.297.087  - 6.237.417  59.670  قيد التنفيذ إنشاءأعمال 

  61.720.515  9.137.059 (2.077.437)  68.780.137 

     
     االستهالك المتراكم

 (4.881.864) - (976.715) (3.905.149) مباني
 (5.270.973) - (516.107) (4.754.866) أثاث وتركيبات

 (4.352.172) 2.059.338  (713.379) (5.698.131) اجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية
 (588.946) - (46.132) (542.814) تحسينات على مباني مستأجرة

 (305.722) - (103.285) (202.437) سيارات

 (15.103.397) (2.355.618)  2.059.338 (15.399.677) 

  46.617.118    53.380.460  

 
 2015ديسمبر  31 إستبعادات إضافات 2015يناير  1 

     
     التكلفة:

 8.883.511  - - 8.883.511  أرض
 39.047.599  - - 39.047.599  مباني

 5.453.221  (23.880) 1.500  5.475.601  أثاث وتركيبات
 7.109.252  (7.739) 172.629  6.944.362  اجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية

 832.187  - - 832.187  تحسينات على مباني مستأجرة
 335.075  - 85.350  249.725  سيارات

 59.670  - 15.000  44.670  أعمال إنشاء قيد التنفيذ

  61.477.655  274.479 (31.619)  61.720.515 

 
  



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات 12

 
 2015ديسمبر  31 إستبعادات إضافات 2015يناير  1 

     
     االستهالك المتراكم

 (3.905.149) - (976.189) (2.928.960) مباني
 (4.754.866) 23.880  (554.802) (4.223.944) أثاث وتركيبات

 (5.698.131) 6.026  (800.240) (4.903.917) ومعدات مكتبية اجهزة حاسب آلي
 (542.814) - (46.132) (496.682) تحسينات على مباني مستأجرة

 (202.437) - (39.877) (162.560) سيارات

 (12.716.063) (2.417.240)  29.906 (15.103.397) 

  48.761.592    46.617.118 

 
، التكلفة التي تكبدتها الشركة لبناء حائط لوحات إعالن 2016ديسمبر  31تمثل اإلنشاءات قيد التنفيذ في 

مليون لاير  0.1: 2015مليون لاير سعودي ) 0.09مبلغ  رسملة التي تملكها. خالل السنة، تم حول أرضها
ممتلكات ومعدات مستخدمة من قبل فريق إدارة  ستهالكتمثل إوالتي  ،يةعقارات اإلستثمارضمن السعودي( 

 للمجموعة. يةمشروع العقارات اإلستثمار
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 13
 

 2016 2015 
   

 10.064.788 22.702.275 مصروفات مستحقة
 18.708.915 18.679.470 ضمان حسن التنفيذ مستحق

 - 4.448.037 أخرى

 45.829.782 28.773.703 

 
 زكاة 14

 

 مكونات الوعاء الزكوي 14-1

 

بتقديـم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتكون أهم  هاالشركات السعودية التابعة لالشركة وتقوم 

المخصصات ومكونات الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين 

يد عقارات قناقصاً خصومات القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمعدات والمعدل في بداية السنة والدخل 

 . وعقارات قيد التطوير وإستثمارات االستثمار

 

 مخصص الزكاة  14-2
 

 2016 2015 
   
 13.225.451  12.438.753  يناير 1

 12.534.491  13.377.168  المخصص
 (13.321.189) (12.264.127) المدفوعات

 12.438.753  13.551.794  ديسمبر 31



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

  2016ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( زكاة 14
 

 وضع الربوط 14-3
 

زكاة سارية  اتشهاد ىوحصلت عل 2015وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى عام قدمت الشركة 
بإستثناء شركة الغراء التي ستقوم بتقديم إقرارها الزكوي بعد إستكمال بعض  2017أبريل  30المفعول حتى 

 المتطلبات اإلجرائية.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  15
 

 2016 2015 
   
 4.126.910  5.538.252  يناير 1

 1.801.329  1.610.270  المخصص
 (389.987) (567.884) المدفوعات

 5.538.252  6.580.638  ديسمبر 31

 
 رأس المال 16

 
لاير  10مليون سهم بقيمة إسمية  339.3من يتكون رأس مال الشركة  كان 2015و 2016ديسمبر  31في 

 يلي:سعودي للسهم الواحد مملوكة كما 
 

 رأس المال عدد األسهم نوالمساهم
   

 1.000.000.000 100.000.000 مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه
 830.000.000 83.000.000 شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

 217.200.000 21.720.000 شركة مجموعة صافوال )صافوال(
 135.750.000 13.575.000 العقارية المحدودةشركة إدارة وإنماء المشاريع 

 108.600.000 10.860.000 شركة طيبة القابضة
 54.300.000 5.430.000 الشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري

 27.150.000 2.715.000 شركة إيبال المتطورة للعقار

 2.373.000.000 237.300.000 المساهمين المؤسسين  مجموع
 1.020.000.000 102.000.000 المساهمون المكتتبون في الطرح العام األولي

  339.300.000 3.393.000.000 

 
 اإلحتياطي النظامي 17

 
وقبل إصدار النظام الجديد الشركات في المملكة العربية السعودية ، للشركة ونظام ساسي األالنظام بموجب 

إحتياطي نظامي للسنة إلى دخل المن صافي  %10سنوياً تحويل توجب على الشركة ، ي2016للشركات في عام 
من صافي  %10يتطلب النظام الجديد للشركات من الشركة تحويل بينما من رأس مالها.  %50إلى أن يعادل 

علماً بأن الشركة في طور تحديث نظامها  ،من رأس مالها %30الدخل إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يعادل 
 إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين. ر هذه المستجدات.األساسي ليظه

 
 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(
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 ات اإليراد 18

 
 2016 2015 

   
 - 69.362.000 أراضي  بيع

 21.018.856 22.159.911 إيرادات من إشراف وإستشارات عقارية 
 9.946.310 12.717.524 لتنفيذيةا التعليمية والدورات التدريبيةمن البرامج  أتعاب

 104.239.435 30.965.166 

 
 وتسويقمصروفات بيع  19

 
 2016 2015 
   

 352.522 3.531.985 مصروفات دعاية وإعالن وتسويق 
 122.241 1.342.366 تكاليف موظفين

 7.905 71.617 رحالت عمل
 16.801 41.722 أخرى

 4.987.690 499.469 

   
 

 مصروفات عمومية وإدارية 20
 

 2016 2015 
   

 17.213.153 21.737.072 تكاليف موظفين
 2.788.875 4.503.160 اتعاب مهنية 

 5.539.333 3.300.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 2.280.857 2.257.769 إستهالك

 - 1.557.750 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 مجلس اإلدارة مصاريفأتعاب حضور إجتماعات و

 453.150 555.000 واللجان ذات الصلة  
 343.996 504.842 رحالت عمل
 500.000 500.000 رسوم تداول

 365.638 374.288 إيجارات
 1.957.695 2.577.338 أخرى

  37.867.219 31.442.697 

 
 إيجارات تشغيلية 21

 
بلغت  2016ديسمبر  31لدى المجموعة عقود إيجارات تشغيلية متنوعة لمكاتبها وسياراتها. للسنة المنتهية في 

ليس  2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي(. في  0.4: مبلغ 2015)مليون لاير سعودي 0.4مصاريف اإليجار 
 بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير قابلة لإللغاء . جوهريةعلى المجموعة إلتزامات 

 
  




	KEC FS 2016 Consolidated Arabic
	SKEC SCAN17031512020

