
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة
 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 مع
 الحسابات مراقبيتقرير 

 
 
  
  













 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
 

 

٥ 
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -١

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

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

والتي تم استالمها كمساهمة عينية في رأس المال من أحد المساهمين المؤسسين، والذي يعتبر 
 .نة إقتصاديةمطور رائد في تحويل مثل هذه األرض إلى مدي

الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة 
وسجلت ) م٢٠١٠يوليو  ٢٧(هـ ١٤٣١شعبان  ١٥ق بتاريخ / ٢٥٦التجارة والصناعة رقم 

  الصادر في المدينة المنورة بتاريخ ٤٦٥٠٠٧١١٩٦الشركة بموجب سجل تجاري رقم 
قامت الشركة باستكمال الطرح العام األولي لها ). م٢٠١٠أغسطس  ٤(هـ ١٤٣١شعبان  ٢٣

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

 :على النحو التالي الكائن بالمدينة المنورةعنوان الشركة 
 ديوان المعرفة 

 زشارع الملك عبد العزي
 ٤٣٠٣٣ب .ص

 ٤١٥٦١المدينة المنورة 
 . المملكة العربية السعودية

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

م صدر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني ٢٠١١سبتمبر  ١٩هـ  الموافق ١٤٣٢شوال  ٢١
 .أنشطة المعهد ليست جوهرية ، والمهن 

توصف (ديسمبر تتضمن حسابات الشركات التابعة التالية  ٣١القوائم المالية الموحدة المرفقة في 
 :والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة") المجموعة"تضامنياً 

 )٪( الملكيةنسبة  رأس المال بلد  
 م٢٠١٤ م٢٠١٥ المدفوع التأسيس  الشركات التابعة

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

مشاريع المعرفة العقارية و شركة الغراء العالمية  شركةمنشآت المعرفة العقارية ، شركة لم تبدأ 
ويتمثل نشاط شركة مدرار في تقديم . م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للتطوير العقاري نشاطهما كما في 

 .خدمات إدارة العقارات وخدمات استشارية
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 أسس اإلعداد  -٢

 المعايير المحاسبية المطبقة -أ 

المتعارف عليها في  للمعايير المحاسبيةالمرفقة وفقاً  تم إعداد القوائم المالية الموحدة
  .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمملكة العربية السعودية و

 فبراير ١٥ تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 .م٢٠١٦

 أسس القياس -ب 
التكلفة التاريخية بإستخدام اإلستحقاق المحاسبي تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ 

 .ومفهوم اإلستمرارية

 عملة العرض والنشاط -ج 
 .تم عرض القوائم المالية الموحدة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط

 إستخدام الحكم والتقديرات -د 

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

، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات  واإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة
 . المالية السنةوالمصروفات خالل 

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

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

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

 :التالي 

i. إستحقاق تكلفة اإليرادات  

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

إن هذه التقديرات . ويتم توزيع هذه التكاليف على كل قطعة أرض. مشروع تطويري
أي تغيير جوهري في هذه . يتم مراجعتها وتقييمها بشكل مستمر حسب الحاجة

في الفترات المستقبلية تسجل لى تحقيق تكاليف إضافية التقديرات يمكن أن يؤدي إ
 . والمتعلقة بتحقيق إيرادات الفترة السابقة
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 )تابع(أسس اإلعداد  -٢

ii. تصنيف العقارات 
قامت . عقارات إستثماريةعقارات تطويرية و إلىت المجموعة تم تصنيف عقارا

اإلدارة بإعداد تقييمات متعددة لتحديد إذا كان العقار مؤهالً كعقار إستثماري أو عقار 
إعداد هذه ومن أجل  ،تصنيف عقارات المجموعة كعقارات إستثمارية  عند. تطويري

عندما . اتالعقار هن إستخدام هذفإن اإلدارة تأخذ بعين اإلعتبار الغرض م التصنيفات
،  تطويرها من أجل البيعاإلدارة أن عدد من العقارات اإلستثمارية سوف يتم  تحدد

عندما  يتهاسوم تتيو على القيمة الدفترية إلى عقارات تطويرية بناءفإنه يتم تحويلها 
 .تباع

 السياسات المحاسبية الهامة -٣

المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في  الهامة تم تطبيق السياسات المحاسبية
تم إعادة تصنيف بعض بنود أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة . القوائم المالية الموحدة

 .الحالية

 أسس توحيد القوائم المالية  -أ 

هو  تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما
ستخدام طريقة حقوق إتتم المحاسبة عن الشركات الزميلة ب. أعاله ) ١(مبين في إيضاح 

تتوفر . م السيطرة عليها بواسطة المجموعةالشركات التابعة هي منشآت ت. الملكية 
ة والتشغيلية رة على التحكم في السياسات الماليالسيطرة عندما يكون للمجموعة المقد

لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت . على منافع من أنشطتها للمنشأة وذلك للحصول 
يتم إدراج القوائم المالية للشركات . المحتملة التي تمارس حالياً يتم أخذها في الحسبان 

 .يخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفهاالتابعة في القوائم المالية الموحدة من تار

لية المهمة التي تمت بين الشركة وشركاتها لقد تم إستبعاد كافة األرصدة والمعامالت الما
كما .  التابعة وتلك التي تمت فيما بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة

يتم إستبعاد أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعامالت الداخلية في المجموعة عند 
 . توحيد القوائم المالية

 إستثمار قصير األجل -ب 

ستثمار إتم تصنيفه على أنه . بالريال متاجرة بالسلعستثمار في صندوق إتمتلك الشركة 
ويظهر بقائمة المركز  عاد قياسهيومن ثم  مبدئياً بالتكلفة ستثمارإلايتم قيد . قصير األجل

أو  المحققة وتقيد المكاسب. تحت الموجودات المتداولة درجيبالقيمة العادلة و المالي
 مةئاعلى ق القوائم الماليةتغيرات في القيمة العادلة في تاريخ الاالستثمار و بيع عندالخسائر 

 .الموحدة الدخل

 الذمم المدينة    -ج 
يتم إظهار الذمم المدينة بالمبالغ األصلية ناقصاً المخصصات التي تمت للمبالغ التي ترى 

 .  يتم شطب الديون المتعثرة عند تحديدها. اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها
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 )تابع(الهامة  السياسات المحاسبية   -٣

 إستثمارات في شركات زميلة -د 

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

س المال الذي يحق لصاحبه في المائة من رأ ٥٠إلى  ٢٠األخرى تتراوح مابين 
تتم محاسبة الشركات الزميلة والشركات تحت السيطرة المشتركة بإستخدام . التصويت

. ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة) شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية(طريقة حقوق الملكية 
صم أية خسائر إنخفاض تتضمن إستثمارات المجموعة الشهرة المحددة عند اإلقتناء بعد خ

تتضمن القوائم المالية حصة المجموعة في األرباح والمصاريف وحركة حقوق . متراكمة 
الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من تاريخ بداية ذلك التأثير الهام حتى 

عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة . تاريخ توقفه 
م تخفيض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر يت

أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو ضمانية أو القيام 
تظهر قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في . بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة 

 .يلةنتائج عمليات الشركات الزم

 عقارات التطوير -ه 

تتمثل العقارات التطويرية بصفة رئيسية في العقارات المقتناه وتم تشييدها أو تحت التشييد 
البنية  تكلفة العقارات التطويرية تشمل قيمة األرض وتكلفة تطوير. أو التطوير، معدة للبيع

ة القابلة للتحقيق التحتية وأي تكاليف إضافية ذات عالقة ، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيم
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق تتمثل في سعر البيع المقدر ضمن النشاط . أيهما أقل

على أسعار السوق كما هو في تاريخ التقرير ويتم خصمها بالقيمة  بناء. العادي للشركة
 .التكاليف حتى اإلنتهاء والتكاليف المقدرة للبيع اًالزمنية للنقد إذا كان جوهرياً ، ناقص

 عقارات إستثمارية -و 

تشمل العقارات اإلستثمارية عقارات معدة لإليجار وعقارات رأسمالية وعقارات لم يتم 
تقيد العقارات اإلستثمارية بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم . تحديد أغراضها

اً قيمة عقارات المجموعة اإلستثمارية تشمل واإلنخفاض في القيمة ، إن وجدت ، حالي
إستثمارية إلى تطويرية  منيتم تحويل العقارات . تكلفة األرض وتكاليف البنية التحتية

 .عندما تقرر اإلدارة بيعها
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 )تابع( الهامة السياسات المحاسبية   -٣

 ممتلكات ومعدات  -ز 

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ، بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة 
 . تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل . اإلنخفاض في القيمة 

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند 
 .الممتلكات والمعدات 

يتم تحميل اإلستهالك على . افة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدهاك
قائمة الدخل الموحدة بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه . ال يتم إستهالك األراضي. لألصل 
 -:الجارية وفترات المقارنة هي كما يلي الموجودات للفترة 

 عدد السنوات       
 ٤٠      مباني

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

 ٥   أثاث ، مفروشات وتركيبات
  ٤      سيارات

 في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط -ح 

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

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

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

سبق أن حدث هبوط في قيمتها ، والتي  ة، بخالف الموجودات غير الملموس المتداولة
 .  ، وذلك في تاريخ كل فترة مالية حتمال عكس ذلك الهبوطبغرض إ

، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  في القيمة لهبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة ا
القيمة  عن زيدي أال، على لإلسترداد 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  .الدخل
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 )تابع( الهامة السياسات المحاسبية   -٣

 ذمم دائنة ومستحقات -ط 

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

 مخصصات -ي 

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

 . المبلغ بشكل يعتمد عليه

 للموظفين نهاية الخدمةمكافأة  -ك 

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في 
 . ل على قائمة الدخلالمملكة العربية السعودية من قبل المجموعة ويحم

يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية لإلمتيازات المكتسبة التي تحق 
 . للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

 تحقق اإليرادات -ل 

i.  بيع العقارات 
 -: عند تحقق الشروط التاليةيتم تحقيق اإليرادات من بيع العقارات 

 . عندما تنقل المجموعة المخاطر والعوائد وملكية العقار للمشتري -
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 -
ليف المتعلقة بعملية البيع التي تم تحملها أو سيتم تحملها يمكن قياسها التكا -

 .  على نحو موثوق

ii. تقديم الخدمات : 
لتعليم والتدريب التنفيذي وخدمات إدارة العقارات امن برامج يتم تحقيق اإليرادات 

  .عندما يتم تنفيذ الخدمات

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

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

يق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمر ، على المبيعات ومصاريف البيع والتسو
 . أساس منتظم 
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 )تابع( الهامة السياسات المحاسبية   -٣

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

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

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

ويحمل على  وفقاً ألنظمة المصلحةحتساب مخصص الزكاة الشرعية إيتم  ."المصلحة"
 . الموحدة قائمة الدخل 

 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
ل الموجودات والمطلوبات النقدية عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحوي

 ، والتي لم تكن جوهرية  بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة
 .، ضمن قائمة الدخل للفترة

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

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

 توزيعات األرباح  -ص 
عتمادها من قبل مجلس إيتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم 

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

 النقد وما في حكمه -ق 
ستثمارات أخرى قصيرة إيتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك و

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

 وما في حكمه نقد -٤
 -: ييلما في ديسمبر ٣١ يفيتمثل النقد وما في حكمه 

 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 
    

 ٤,٢٦٧  ١٨,٩٧٤ نقد بالصندوق
 ٢٥,٥٤٧,٢٩٤  ١٧,٣٠٠,٢٠٤  أرصدة حسابات جارية لدى البنوك

    

 ٢٥,٥٥١,٥٦١  ١٧,٣١٩,١٧٨ 
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 إستثمار قصير األجل -٥

، يدار بالريال  متاجرة بالسلعم إستثمرت شركة مدينة المعرفة في صندوق ٢٠١٤خالل ديسمبر 
 .تابعة لبنك تجاري ماليةال الرياضشركة بواسطة 

 ذمم مدينة تجارية -٦
 -: ييلما في ديسمبر ٣١ يفتتمثل الذمم المدينة التجارية 
 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 

    :من بيع أراضي
 ٣٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  )ب -٨إيضاح (زميلة  شركات

 ١٦,١٠٧,٨٧٥   ١٢,٨٨٦,٣٠٠  )أنظر اإليضاح أدناه(أطراف أخرى 
 ٨,٨٤٦,٣٧٦   ٨,٨٤٨,٨٥٢  )ج -٨إيضاح (خدمات  –عمالء تجاريين أخرين 

    

   ٥٩,٩٥٤,٢٥١   ٥٦,٧٣٥,١٥٢ 
    

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

  ٤٧,٠٦٧,٩٥١   ٤٧,٠٧٠,٤٢٧ 
      

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

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

 إجماليبلغ م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  .على أساس األقساط المحصلة سوف يتم قيدها بقائمة الدخل
وبلغ ) سعوديريال  ١٦,١٠٧,٨٧٥: م٢٠١٤(ريال سعودي  ١٢,٨٨٦,٣٠٠ ةالمبالغ المحصل

ريال  ٩,٧٢٩,١٥٧ :م٢٠١٤(ريال سعودي  ٧,٧٨٣,٣٢٦ ةمحصلالغير المبالغ  إجمالي
 .مؤجلة إيراداتتم تصنيفها ضمن  )سعودي

 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى -٧
 :ديسمبر مما يلي ٣١تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى في 

 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 
     

 ٤١٦,٨٣١  ٤١٤,٥١٥ مقدمة مدفوعات
 ١٤,٤٤٤,٠٦٥  - خطاب إعتماد مستندي تأمين
 ٨٨٧,٢٤٠  ٨٨٧,٢٤٠ خطاب ضمان بنكي تأمين

 ٢,٤٨٤,٢٠٢  ١,٢٧٨,٠٣٩ ج٨رصيد الحساب الجاري إيضاح  –شركة المعرفة العقارية 
 ٧٥٨,٨٧١  ١,٦٥٥,٧٩٨ موردينلل مقدمةدفعات 

 ٧٣٠,٤٢٠  ٨٨,١٥٩ ذمم موظفين
    

 ١٩,٧٢١,٦٢٩  ٤,٣٢٣,٧٥١ 
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 أرصدة األطراف ذات العالقةوعامالت م -٨

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

 ).أماك( المحدودة شركة المعرفة العقارية -١
 .)مكارم( المحدودة مكارم المعرفة للضيافةشركة  -٢

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

 .الملكية أساس حقوق اعلى ستثمارات أعاله اإل
 :فيما يلي تحليل حركة اإلستثمارات في الشركات الزميلة

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 
     

   :مساهمة في رأس المال
 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   شركة أماك   
 ١٠,٧٠٠,٠٠٠  ١٠,٧٠٠,٠٠٠  شركة مكارم   

 ٢٩,٧٨٤,٧٤٥  ١٩,٩٠٩,٢١٠   حصة في األرباح المبقاة شركة أماك
 )١٤,١١٧,٨١٨( )١١,٣٣٥,٨٦٨( )انظر اإليضاح أدناه(تسوية ربح غير محقق من بيع أراضي 

   

  ٥١,٣٦٦,٩٢٧  ٤٤,٢٧٣,٣٤٢ 
   

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

شركة أبرمت الشركة اتفاقا لبيع قطع معينة من األراضي إلى  م٢٠١١مارس  ٢٧ في
يتم احتساب الربح المؤجل المرتبط بهذه الصفقة ). أماك(العقارية المحدودة المعرفة 

إلى طرف ) بنيت على األرضالتي (بيع العقارات السكنية  ) أماك(تقوم كإيرادات عندما 
 أماكركة لش المعاملةالربح المؤجل المرتبط ببيع بلغ  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في ،  ثالث

 إستبعاده من خالل تم) ريال سعودي ٣,٤١٧,٨١٨:  ٢٠١٤(  ريال سعودي ٦٣٥,٨٦٨
تم تحصيل جميع  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  .)أماك(الشركة في ستثمار إ تسويته مقابل

 ).أماك( ىلإالمبالغ المستحقة عن عملية بيع األرض 

  األرض المباعة لشركة مكارم
 . م قامت الشركة ببيع قطعة أرض لتطوير فندق لشركة مكارم٢٠١٢خالل سبتمبر 

 ١٩,٤٠٤,١٥٠تم إستبعاد الربح غير المحقق المتعلق بعملية البيع إلى شركة مكارم البالغ 
ريال سعودي منه مقابل اإلستثمار في  ١٠,٧٠٠,٠٠٠ريال سعودي وتم تسوية مبلغ 

ريال  ٨,٧٠٤,١٥٠م بلغ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١شركات وما زاد على إستثمار الشركة في 
مشروع تطوير الفندق ) المطلوبات غير المتداولةضمن (مؤجلة  تاداريإسعودي تم قيده ك

 .ما زال لم يبدأ
 ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠البيع عملية  من المبلغ المستحق بلغ م٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 

إيضاح ( الذمم التجارية ضمن والتي تم تضمينها) ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠: م٢٠١٤(
 الشركاء منغير مشروطة و لنقضغير قابلة ل مغطى بضمانات المبلغ المستحق ،)٦رقم 

 .فيها امملكيته حصة بما يتناسب مع مكارم في شركة
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 )تابع(معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  -٨
 معامالت أخرى  /ج 

مدرار العامة لإلنشاءات م قدمت شركة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١خالل الفترة المنتهية في 
خدمات إدارية وإستشارية ألطراف ذات عالقة بمبلغ  -زميلةشركة  -المحدودة 
 .م٢٠١٥ولم تقديم أي خدمات خالل عام  ريال سعودي ١٩٨,٠٠٠

يختص  –شركة زميلة  –الشركة لديها أيضاً حساب عمليات جاري مع شركة أماك 
المسدد بواسطة شركة مدينة المعرفة العقارية خالل السنة  المرافقبنصيبها فى تكلفة إدارة 

ريال  ٥,٥٥٠,٨٢٢المبلغ المحمل على أماك  إجمالي م بلغ٢٠١٥ديسمبر  ٣١منتهية في ال
 .ريال سعودي ١,٢٧٨,٠٣٩م مبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مقابل مديونية بلغت في سعودي 

كافة المعامالت مع أطراف ذات العالقة تتم باألسعار المتفق عليها ويتم إعتمادها بواسطة 
 .اإلدارةمجلس 

 إستثماريةعقارات  -٩
عينية من قبل مؤسسة الملك عبداهللا  بها كحصة ساهمالمتكلفة أرض  فيعقارات استثمارية تتمثل 

الحركة في .  تكبدهالموتكاليف البنية التحتية ذات الصلة ) أحد المساهمين المؤسسين(لوالديه، 
 -: م كما يلي٢٠١٥ديسمبر  ٣١اإلستثمارات العقارية خالل السنة المنتهية في 

 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 
    

 ٢,٢٨٩,٣٨٠,٧٤١   ٢,٤١٨,٦٥٣,٢٤٧ الرصيد في بداية السنة
 ٨٩,٧٤٠,٩٣١   ٦٦,١٥٤,٩٥١ تكلفة أرض والبنية التحتية المتعلقة بها  للعام

    تكاليف بنية تحتية متعلقة بأطراف أخرى تحت إتفاق تطوير أرض
    المتعلق بهام وعكس القيمة ٢٠١٣مشتركة تم تحميلها لهم في عام 

 ٧٩,٧٤٠,٥٢٤   -  ) أنظر اإليضاح أدناه( م٢٠١٤في عام 
 ) ٢,٤٤٠,٧٠٧(  - تحويل إلى عقارات تطويرية
 )٣٧,٧٦٨,٢٤٢(  - تكاليف بنية تحتية مشطوبة

    

 ٢,٤١٨,٦٥٣,٢٤٧  ٢,٤٨٤,٨٠٨,١٩٨ الرصيد في نهاية السنة
     

شركة مجموعة  على إستحقاق االقتصاديةمدينة المعرفة شركة ، سجلت م٢٠١٣عام خالل 
تكاليف البنية التحتية المتكبدة ذات  مشاركتهما فييمثل وبلدية المدينة المنورة ) صافوال(صافوال 
ذلك عن طريق  قيد وقد تم. ها والتي كانت تحت التطوير المشتركونملكباألراضي التي يالصلة 

إستحوذت فترة البنية التحتية، خالل . االستثمارية من تكلفة البنية التحتية للعقارات المبلغ حويلت
 علىمدينة المعرفة االقتصادية من خالل شركتها التابعة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة 

مجموعة لشركة تابعة (شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة  من حقوق ملكية٪ ٨٠
 على االقتصادية مدينة المعرفةشركة  توافق لم صافوال). هذه األرضل و المالكةصافوال 

بين صافوال ومدينة المعرفة  التي تمت والمناقشات التواصل وبناءاً على. المطالبة المستحقة
تتعلق  غير واضحة هناك مسائل شركة الغراء وإتفاقية بيعشراء التفسير حصة  االقتصادية عن

تحت ملكية مدينة المعرفة  وهي  لألرض تمت تكلفة البنية التحتيةحيث أن . المطالبةبصحة هذا 
 ات، و إعادة تصنيفه إلى االستثمارم٢٠١٤في العام  بلغ المستحقمالعكس لذلك تم االقتصادية 

البنية التحتية المستحقة من بلدية  تكلفة لتحقيق النهائي منمن اونظرا لعدم اليقين . ةالعقاري
في عام  الموحدةالدخل  قائمةالمبلغ على  حميلتو لرصيدشطب ااإلدارة المدينة المنورة، قررت 

 .م٢٠١٤
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 م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
 

 

١٥ 
 

 ممتلكات ومعدات -١٠
 :مما يليم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تتكون الحركة في الممتلكات والمعدات للسنة المنتهية في  -أ 

  إنشاءات رأسمالية تحسينات أجهزة  أثاث   
 المجموع تحت التنفيذ عقارات مستأجرة ومعدات مكتبية سيارات وتجهيزات مكتبية مباني أراضي البيان

         
         :التكلفة

 ٦١,٤٧٧,٦٥٥  ٤٤,٦٧٠ ٨٣٢,١٨٧ ٦,٩٤٤,٣٦٢  ٢٤٩,٧٢٥ ٥,٤٧٥,٦٠١  ٣٩,٠٤٧,٥٩٩ ٨,٨٨٣,٥١١ م٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٢٧٤,٤٧٩  ١٥,٠٠٠ - ١٧٢,٦٢٩  ٨٥,٣٥٠ ١,٥٠٠  - - إضافات خالل السنة 
 )٣١,٦١٩( - - )٧,٧٣٩( - )٢٣,٨٨٠( - - إستبعادات خالل السنة

         

 ٦١,٧٢٠,٥١٥  ٥٩,٦٧٠ ٨٣٢,١٨٧ ٧,١٠٩,٢٥٢  ٣٣٥,٠٧٥ ٥,٤٥٣,٢٢١  ٣٩,٠٤٧,٥٩٩ ٨,٨٨٣,٥١١ م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
         

 ١٢,٧١٦,٠٦٣  - ٤٩٦,٦٨٢ ٤,٩٠٣,٩١٧  ١٦٢,٥٦٠ ٤,٢٢٣,٩٤٤  ٢,٩٢٨,٩٦٠ - م٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٢,٤١٧,٢٤٠  - ٤٦,١٣٢ ٨٠٠,٢٤٠  ٣٩,٨٧٧ ٥٥٤,٨٠٢  ٩٧٦,١٨٩ - اإلستهالك المحمل للسنة

 )٢٩,٩٠٦( - - )٦,٠٢٦( - )٢٣,٨٨٠( - - إستبعادات 
         

 ١٥,١٠٣,٣٩٧  - ٥٤٢,٨١٤ ٥,٦٩٨,١٣١  ٢٠٢,٤٣٧ ٤,٧٥٤,٨٦٦  ٣,٩٠٥,١٤٩ - م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في  
         

         :صافي القيمة الدفترية
 ٤٦,٦١٧,١١٨  ٥٩,٦٧٠ ٢٨٩,٣٧٣ ١,٤١١,١٢١  ١٣٢,٦٣٨ ٦٩٨,٣٥٥  ٣٥,١٤٢,٤٥٠ ٨,٨٨٣,٥١١ م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

         

 ٤٨,٧٦١,٥٩٢  ٤٤,٦٧٠ ٣٣٥,٥٠٥ ٢,٠٤٠,٤٤٥  ٨٧,١٦٥ ١,٢٥١,٦٥٧  ٣٦,١١٨,٦٣٩ ٨,٨٨٣,٥١١ م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
         

  .التي تم تشييدها في األرض الواقعة بالمدينة المنورة) ديوان المعرفة(اإلدارة اإلقليمية وأنشطة المعرفة ومراكز المعارض في تتمثل المباني  -ب 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

 

١٦ 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -١١
 :ديسمبر مما يلي ٣١والمطلوبات المتداولة األخرى في تتكون المصروفات المستحقة 
 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 

    
 ١٢,١٢٣,١٣٨  ١٠,٠٦٤,٧٨٨ مصروفات مستحقة

 ٤٨,٢٢٥,٦٣٢  ١٨,٧٠٨,٩١٥ ضمان حسن التنفيذ مستحق
    

 ٦٠,٣٤٨,٧٧٠  ٢٨,٧٧٣,٧٠٣ 
      

 رأس المال -١٢
ريال سعودي للسهم الواحد  ١٠مليون سهم بقيمة إسمية  ٣٣٩,٣يتكون رأس مال الشركة من 

 :مملوكة كما يلي
 رأس المال عدد األسهم المساهمين

   
 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مؤسسة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لوالديه
 ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

 ٢١٧,٢٠٠,٠٠٠ ٢١,٧٢٠,٠٠٠ )صافوال(شركة مجموعة صافوال 
 ١٣٥,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٥٧٥,٠٠٠ شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية المحدودة

 ١٠٨,٦٠٠,٠٠٠ ١٠,٨٦٠,٠٠٠ شركة طيبة القابضة
 ٥٤,٣٠٠,٠٠٠ ٥,٤٣٠,٠٠٠ الشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري

 ٢٧,١٥٠,٠٠٠ ٢,٧١٥,٠٠٠ شركة إيبال المتطورة للعقار
   

 ٢,٣٧٣,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣٧,٣٠٠,٠٠٠ إجمالي المساهمين المؤسسين 
   

 ١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ العام األولي في السوق السعودي إكتتاب
   

  ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠ 
   

 اإلحتياطي النظامي -١٣

يتوجب على الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، 
بالمائة من  ٥٠بالمائة من صافي الربح إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ  ١٠سنوياً تحويل 

لم يتم أي تحويل إلى . اإلحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. رأس مال الشركة
 .اإلحتياطي النظامي نسبة لتحقيق الشركة صافي خسائر للسنة الحالية

 ات اإليراد -١٤
 :ديسمبر مما يلي  ٣١تتكون اإليرادات للسنة المالية المنتهية في 

 م٢٠١٤  م٢٠١٥ 
    

 ٤٢,٩٩٥,٠٠٠   - مبيعات أراضي 
 ١٧,٤٢٧,٢٦٥  ٢١,٠١٨,٨٥٦  عقارية وإستشارات إشرافإيرادات من 

 ١٢,٣٤٢,٣٧٤  ٩,٩٤٦,٣١٠ إيرادات من البرامج المعرفية و التدريب 
    

 ٧٢,٧٦٤,٦٣٩  ٣٠,٩٦٥,١٦٦ 
    



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
 

 

١٧ 
 

 مصروفات بيع وتسويق -١٥
 :تتكون مصروفات البيع والتسويق مما يلي

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 
     

 ٧١٣,٧٣٢ ١٢٢,٢٤١ موظفينتكاليف 
 ٢٩١,٨٥٥ ٣٥٢,٥٢٢ مصروفات دعاية وإعالن وتسويق 

 ٤٠,٠٥٨ ٧,٩٠٥ سفر لألعمال 
 ١٦,٩٢٠ ١٦,٨٠١ أخرى

   

 ١,٠٦٢,٥٦٥ ٤٩٩,٤٦٩ 
   

 عمومية وإداريةمصروفات  -١٦

 :تتكون المصروفات العمومية واإلدارية مما يلي
 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 

   
 ١٢,٧١٧,٩٨٩ ١٧,٢١٣,١٥٣ موظفينتكاليف 

 ٨,٠٥٦,٩٣٦ ٢,٧٨٨,٨٧٥ اتعاب مهنية 
 ٢,٥٨٢,٢٨٤ ٢,٢٨٠,٨٥٧ إستهالك  
 ٤٠٦,٠٠٧ ٣٦٥,٦٣٨ إيجارات

 ٢٥٩,٥٠٠ ٤٥٣,١٥٠ أتعاب ومصروفات حضور إجتماعات مجلس اإلدارة 
 ٥٩٩,٥٠٠ ٥,٥٣٩,٣٣٣ مصروفات أربعة لجان تابعة لمجلس اإلدارة مكافأة وأتعاب حضور إجتماعات و

 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ رسوم تداول
 ٦٥٥,٠٦٩ ٣٤٣,٩٩٦ سفر لألعمال

 ٩٣٥,١١٠ ١,٩٥٧,٦٩٥ أخرى
   

  ٢٦,٧١٢,٣٩٥ ٣١,٤٤٢,٦٩٧ 
     

 أخرى) مصروفات(تكلفة بنية تحتية تم شطبها وصافي إيرادات  -١٧
األخرى للسنة المالية ) المصروفات(تكلفة البنية التحتية التي تم شطبها وصافي اإليرادات 

م تتمثل أساساً في تكلفة بنية تحتية مشطوبة خاصة بأراضي أمانة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في
وية اإليرادات والمشاريع التي ليس لها أي عائد إقتصادي وتس) ٧إيضاح رقم (المدينة المنورة 

 ). أماك(ا لشركة المعرفة العقارية المؤجلة المتعلقة باألراضي التي تم بيعه

 الزكاة الشرعية -١٨
 الزكاة المحملة على السنة  -أ 

 :ديسمبر مما يلي ٣١تتكون الزكاة المحملة على السنة المنتهية في 
 م٢٠١٤ م٢٠١٥  

    
 ١٣,٢٢٥,٤٥١ ١٢,٤٣٣,٨٧٦  السنة الحالية

 ٦٩٦,٥٩٧ ١٠٠,٦١٥  السابقةالسنة 
    

  ١٣,٩٢٢,٠٤٨ ١٢,٥٣٤,٤٩١ 
    



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

 

١٨ 
 

 )تابع( الزكاة الشرعية   -١٨
. م إقرارتها الزكوية بصورة منفصلة على أساس غير موحدالشركة وشركاتها التابعة تقد

الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة من حقوق المساهمين،  تتألف مكونات
المخصصات وصافي الخسائرالمعدلة وخصم صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات، 

 .أخرى محددةعقارات إستثمارية، اإلستثمار وغيرها من بنود 

 المستحقةالزكاة  -ب 

 :ديسمبر كمايلي ٣١المنتهية في الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة
 م٢٠١٤  م٢٠١٥  

         
  ١٧,٠٧٩,٧١٥   ١٣,٢٢٥,٤٥١   الرصيد في بداية السنة 

 ١٣,٩٢٢,٠٤٨   ١٢,٥٣٤,٤٩١   المحمل للسنة: يضاف
 )١٧,٧٧٦,٣١٢(  )١٣,٣٢١,١٨٩(  المدفوعات خالل السنة: ناقصاً

     

 ١٣,٢٢٥,٤٥١   ١٢,٤٣٨,٧٥٣   الرصيد في نهاية السنة 
     

 موقف الربط  -ج 

 للسنوات حتىلمصلحة الزكاة والدخل  ةالزكوي اتاإلقرار تها التابعةاوشركمت الشركة دق
ما عدا شركة  م٢٠١٦أبريل  ٣٠م وحصلت بموجبها علي شهادة صالحة حتى ٢٠١٤ عام

    .الغراء لم تقدم إقرارها الزكوي للمصلحة نسبة لعدم إكتمال بعض اإلجراءات المطلوبة

 تشغيليةإيجارات  -١٩
بلغت . لدى المجموعة عقود إيجارات تشغيلية متنوعة لمكاتبها وسكن موظفيها وسياراتها

مليون ريال سعودي  ٠,٤م مبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مصاريف اإليجار للسنة المنتهية في 
م على المجموعة إلتزامات ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في ). مليون ريال سعودي ٠,٥مبلغ : م٢٠١٤(

 .لغاء عقود اإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإلغير مادية بموجب 

 السهم )خسارة( ربح -٢٠
الربح من العمليات التشغيلية وصافي  )الخسارة(الربح السهم بقسمة )خسارة( ربح تم إحتساب

ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  للسنة )الخسارة(
 .مليون سهم  ٣٣٩,٣والتي بلغت  م٢٠١٥

 تعهدات -٢١

م بلغت نفقات الخدمات المتعلقة باستثمارات العقارات التطويرية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  -أ 
 مليون  ٧٥,٢بذلك التاريخ بلغت تقريباً  تنفيذهاالتي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم 

  . ريال سعودي) مليون ١٨٧: م٢٠١٤(

) شركة تابعة(قدمت شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة  ، م٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  -ب 
ألداء مشروع تحت التنفيذ مشترك مع  ريال سعودي ٢,٢١٨,١٠٠ضمان بنكي بمبلغ 

 .ريال سعودي ٨٨٧,٢٤٠ضمان الغ لحصة مدرار في مب. أطراف أخرى




