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 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

 الرأي

 

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( والتي تشمل قائمة 

وقائمة  الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الدخل، وقائمة 2018ديسمبر 31كما في  المركز المالي الموحدة

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى المبينة  التدفقات النقدية الموحدة

 .30إلى  1في اإليضاحات من 

  

ديسمبر  31كما في  للمجموعةالنواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  كافة، من بعدلفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر 

في وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  2018

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.والتصريحات مملكة العربية السعودية والمعايير ال

 

 أساس الرأي

 

يحها لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توض

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لمتطلبات في قسم 

قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للمجموعة، كما اننا 

 نا األخالقية وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكوين أساس إلبداء رأينا.إلتزمنا بمسؤوليات

 

 األمور الرئيسية للمراجعة 

 

المالية الموحدة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم

بداء رأينا حولها، وإننا ال نبدي اللفترة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند 

 رأياً منفصالً حول هذه األمور.

 

القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا، بما في ذلك ما لقد التزمنا بمسؤولياتنا المبينة في فقرة "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة 

عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي صممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في  ايتعلق بهذه األمور. وبناء

ءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه، بما في ذلك اإلجرا –القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها 

 أساساً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسية 

 العقارات االستثمارية وقيد التطويرتقييم 

 

تمتلك المجموعة عقارات استثمارية تتكون من قطع أراضي 

وعقارات قيد التطوير محتفظ بها للبيع ووحدات قيد اإلنشاء تقع 

 جميعها في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. 

 

مليار لاير  2.4بلغت العقارات االستثمارية المدرجة بالتكلفة 

كلفة وصافي القيمة تبال سعودي، وتظهر العقارات قيد التطوير

القابلة للتحقق أيهما أقل )أي سعر البيع التقديري ناقص التكاليف 

المتبقية لإلنشاء والبيع، وهو متوافق مع القيمة العادلة في تاريخ 

 31مليون لاير سعودي كما في  176التقرير( وذلك بقيمة 

 .2018ديسمبر 

قيمة العادلة يتم إجراء تقييم من قبل شركة تقييم خارجية لل

المحتفظ بها للبيع والمصنفة واألراضي لالستثمارات العقارية 

 كعقارات قيد التطوير وذلك عند كل فترة تقرير.

قد قمنا بالتركيز على هذا الموضوع حيث أن عملية التقييم 

تنطوي على أحكام هامة في تحديد منهجية التقييم المناسبة التي 

مالئمة التقديرات التي تستند  سيتم استخدامها، وفي تقييم مدى

للغاية تتأثر إليها االفتراضات التي يتم تطبيقها. إن التقييمات 

 قطع وأسعار معدل الخصمالمتعلقة بالرئيسية باالفتراضات 

 . وتكاليف البنية التحتية االستبعادة فترو المماثلة ألراضىا

 

كانت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ووفقاً للمقيم الخارجي، 

التقييم، ب القيامأعلى من التكلفة. عند  2018ديسمبر  31كما في 

منهج السوق المماثل ومنهج القيمة  الخارجي استخدم المقيم

 . يضاالمتبقية لألر

 

وفيما يتعلق بالوحدات قيد اإلنشاء المسجلة في العقارات قيد 

باحتساب صافي القيمة القابلة للتحقق تقوم المجموعة  ،رالتطوي

بشكل داخلي اخذة باالعتبار سعر البيع للوحدات تحت االنشاء 

 ً التكاليف المتكبدة والتكاليف المتبقية في الفترة الالحقة ناقصا

ً لتقييم اإلدارة ، فان صافي القيمة القابلة للبناء والبيع، ووفقا

 . للتحقق هي أعلى من التكلفة

 

حول  27 ضاحو االي 7واإليضاح رقم  6راجع اإليضاح رقم 

القوائم المالية الموحدة للحصول على تفاصيل إضافية تتعلق 

 بالعقارات االستثمارية وقيد التطوير.

 

 

المحتفظ واألراضي تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

بها للبيع في العقارات قيد التطوير بناء على تقييمات خارجية 

 مستقلة، وبناء عليه، فإننا:

 

 

  تقييم التصميم والتنفيذ المتعلقين بعملية تقييم العقارات

 االستثمارية والعقارات قيد التطوير؛

 

  أخصائي التقييم العقاري الداخلي لدينا قمنا بإشراك

لمراجعة تقرير التقييم وتحديد ما إذا كان أسلوب 

التقييم والطريقة المستخدمة ملتزمة بالمعايير 

المعمول بها لتقييم العقارات. كما قام األخصائي 

الداخلي بتقييم االفتراضات التي استخدمها الطرف  

 الثالث المقيم في عملية التقييم؛

 

 وكفاءة المقيم الخارجي؛ و واستقاللية تقييم مؤهالت 

 

  تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات المدرجة في

 القوائم المالية الموحدة.

 

المصنفة ضمن عقارات قيد التطوير وفيما يخص الوحدات قيد 

التطوير، شملت إجراءات المراجعة التي طبقناها في هذا الجانب 

 تعززالقيمة القابلة للتحقق والتي  وحداتعينة من ال اختبار على

أسعار مبيعات المجموعة المتوقعة من خالل مقارنة أسعار 

المبيعات المتوقعة لعينة من الوحدات بأسعار المبيعات الالحقة 

نظرنا أيضا في اختبارنا التكاليف المتكبدة  التي تم تحقيقها.

  والتكاليف المتبقية للبناء والبيع.

 

فصاحات الإ دقةو ومالءمةكفاية  مدىفي ايضا كما نظرنا 

 الواردة في القوائم المالية الموحدة.
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 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسية 

 إثبات اإليرادات 

 

"اإليراد  15طبقتتت المجموعتتة المعيتتار التتدولي للتقرير المتتالي 

تاريخ التطبيق اإللزامي  من العقود مع العمالء" وذلك بموجب 

 . 15للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

تعترف المجموعتتة بتتاإليراد عنتتد نقطتتة معينتتة من الزمن مع 

ية المضتتتتي الزمني وفقاً لطبيعة العقد واألنظمة واللوائت التنظيم

ذات الصتتتتلة والتي تخضتتتتع الختصتتتتات المنطقة التي شتتتتهدت 

توقيع العقد بين المجموعة وعمالئها. االعتراف باإليرادات لبيع 

الفلل ينطوي على مخاطر جستتيمة وكامنة بستتبب الحكم والتقييم 

وما ينطوي عليهما. إن مراجعة األحكام المتعلقة بنستتتتتتبة إنجاز 

بدة حتى فة المتك لل والتكل ها مع  مشتتتتتتتاريع الف قارنت خه وم تاري

التكلفتتة اإلجمتتاليتتة للفلتتل هي من البنود التي استتتتتتتحوذت على 

 اهتمامنا كمراجعين، وبشكل خات: 

 

قدرة المجموعة على إنفاذ السداد لألعمال المنجزة  -

بموجب بنود العقد وبذلك تستوفي المعيار الدولي 

الخات بإثبات اإليراد على فترة  15للتقرير المالي 

 من الزمن.

 

 التكلفة اإلجمالية المتوقعة إلنجاز كافة مشاريع الفلل؛  -

 

 إمكانية تحصيل مقابل المبيعات المتبقية.  -

 

حول القوائم المالية الموحدة المتعلق بالسياسة  3راجع اإليضاح 

المتعلق  20المحاسبية التي تخص إثبات اإليراد وإيضاح 

 باإلفصاح الخات باإليراد. 

وإيضتتتتتتتاحاً لستتتتتتبب تركيزنا على هذا المجال، شتتتتتتملت 

 اإلجراءات التي اتخذناها ما يلي: 

 

  حصلنا على فهم للعمليات وإجراءات الرقابة الخاصة

بعمليتتتة االعتراف بتتتاإليرادات من خالل التجربتتتة 

والفحص واختبار أدوات الرقابة من حيث التصتتتتتميم 

 والتنفيذ. 

 ة ببيع الفلل راجعنا عينات من عقود العمالء الخاصتتتتت

لتحديد التزامات المجموعة للوفاء هذه العقود وقيمنا 

ما إذا استتتتوفت المجموعة التزاماتها حول ذلك خالل 

فترة زمنية أو نقطة معينة من الزمن، استتتتتتتنادا إلى 

لدولي للتقرير المالي  . كما ركزنا على 15المعيار ا

معرفة ما إذا كانت المجموعة تملك حق إنفاذ للستتتتداد 

 بل األداء المنجز حتى تاريخه. مقا

  كد من أن تأ نات لل يا نات من الب نا فحصتتتتتتتا لعي أجري

التكتتتاليف المتكبتتتدة على األعمتتتال التطويريتتتة حتى 

تاريخه قد تم تسجيلها على النحو المالئم. كما فحصنا 

التكلفتتة الختتات بتتالفلتتل المبتتاعتتة و ير  مخصتتتتتتص

 المباعة بناء على المنطقة والمشروع. 

  أعدنا حستتاب اإليراد، استتتنادا إلى عينات، باستتتخدام

طريقتتتة اإلدختتتال ومقتتتارنتهتتتا مع الطريقتتتة التي 

 استخدمتها اإلدارة. 

  قيمنا مدى مالءمة الستتتياستتتات المحاستتتبية الخاصتتتة

بإثبات اإليراد التي تتبعها المجموعة واإلفصتتتتتتاحات 

 ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة.  

 

 

 

 امور اخرى

 
حسابات آخر الذي اعطى تمت مراجعتها من قبل مراجع   2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة ان القوائم المالية الموحدة

 .2018مارس  27رأي  ير متحفظ على هذه القوائم المالية الموحدة بتاريخ 
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 معلومات أخرى

 

القوائم المالية  ضمنالتي ال تكون ، 2018لعام  في التقرير السنوي للمجموعة درجةالمعلومات األخرى من المعلومات الم ألفتت

 إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. حولها.الموحدة وتقريرنا 

 

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

 

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

 لوماتمع القوائم المالية الموحدة أو مع المع ةجوهريال تتوافق بصورة ما إذا كانت المعلومات األخرى بعين اإلعتبار نأخذ المعلومات 

ا نقوم بقراءة التقرير السنوي للمجموعة فإننا وعندم خالفاً لذلك تتضمن أخطاء جوهرية.المراجعة، أو حصلنا عليها خالل عملية التي 

 .هذا األمرالحوكمة بمكلفين ببإبالغ ال -جوهرية فيه  أخطاءإذا توصلنا إلى وجود  -مطالبون 

 

الحوكمة حول القوائم المالية الموحدةوالمكلفين بمسؤوليات اإلدارة   

 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة وعرضها بصورة عادلة لقوائم المالية الموحدة اعداد اإن اإلدارة مسؤولة عن 

واحكام نظام الشركات والنظام األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  واالصداراتالعربية السعودية والمعايير 

ً  تعتبرهوعن نظام الرقابة الداخلي الذي األساسي للشركة  من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء  لتمكينهااإلدارة ضروريا

 أو خطأ.  شناتجة عن الجوهرية، سواًء كانت 

 

عن و العمل كمنشأة مستمرةاإلستمرار في اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على  فانعند إعداد القوائم المالية الموحدة، 

وتطبيق أساس االستمرارية المحاسبي، ما لم تكن هناك نية االستمرارية، بذات العالقة عن األمور  بحسب مقتضى الحال، اإلفصاح

 بخالف ذلك. مالئم ليس هناك خيار بديلأو  لتصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها

 

 لمجموعة.لالتقرير المالي إعداد عن اإلشراف على عملية  هم المسؤولون،أي مجلس اإلدارة، الحوكمة المكلفين بإن 

 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة 

قول هو مستوى عال من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على عن  ش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المع

أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن خطأ جوهري 

ها أو في مجموعها ان كان يتوقع بشكل معقول عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ، وتُعَد جوهرية بمفرد

 بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

 

هني وكجزء من عملية المراجعة، وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم باستخدام التقدير الم

 والحفاظ على نزعة الشك المهني طوال فترة المراجعة. 

 

 وعلينا أيضاً:

 

 دة، سواء كانت ناتجة عن  ش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموح

إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتكوين أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم 

ؤ أو تزوير أو اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواط

 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
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 التكوين والنشاط  (1

 
التابعة )مجتمعين "المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة السعودية المختلفة. تتكون شركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها 

تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات والمدن االقتصادية والمشاريع التطويرية األخرى بما في ذلك مشاريع البنية التحتية وشبكات 

اه واألعمال األخرى المرتبطة بتطوير المدن االقتصادية في المملكة العربية االتصاالت محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المي

 اقتصادية. ةنيالسعودية. تمتلك الشركة قطع أراٍض في المدينة المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مد

 

 15ق بتاريخ  /256دية بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعو

ـ )1431شعبان  شعبان  23الصادر في المدينة المنورة بتاريخ  4650071196( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27ه

 تداول(.(. وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )2010أ سطس 4هـ )1431

 

 ، المملكة العربية السعودية.41561المدينة المنورة  43033إن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة، طريق الملك عبدالعزيز، ت.ب. 

 

في المدينة  ( الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب لكبار الموظفين ومقرهأو "الفرع" لدى الشركة فرع باسم معهد المدينة للقيادة والريادة )مايل

الصادر عن المؤسسة العامة للتدريب  2011سبتمبر  19هـ الموافق 1432شوال  21بتاريخ  4650053318المنورة بموجب الترخيص رقم 

 التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية.

 

 وشركاتها التابعة التالية والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة: وفروعها تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة

 

 حصة الملكية الفعلية   

 رأس المال المدفوع بلد التأسيس الشركات التابعة

ديسمبر  31

2018 

ديسمبر  31

2017 

     

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

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

 شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة 

 %80 %80 467,765,000 السعودية )"الغراء"( 

 %60 %60 1,333,300 السعودية شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة )"مدرار"(

 %100 %100 50,000,000 السعودية شركة المعرفة العقارية المحدودة )"أماك"( 

 

. إن نشاط أماك هو التطوير واالستثمار في 2018ديسمبر  31وشركة الغراء عملياتها كما في  وشركة مشاريع لم تباشر أي من شركة منشآت

 المشاريع العقارية. كما أن نشاط شركة مدرار هو تقديم خدمات إدارة واستشارات عقارية.

 

 بها ظکمحتف لتابعةا کةرلشا فتصني مت بالتاليشركة مدرار، و في عةولمجما حصة بيع عةولمجمإدارة ا سمجل ررق، ريرلتقا يخرتاكما في 

 .للتفاصيلمزيد من ا 29 حيضا، انظر إدةحولما لماليةهذه القوائم ا في للبيع

 

تشكيل لجنه لنقل أصول والتزامات مايل الى صندوق الوقف . تشكيل الوقف يتطلب موافقة  عةولمجمإدارة ا سمجل ررق، ريرلتقا يخرتاكما في 

 الحكومة والتي الزالت معلقة حتى تاريخ التقرير وبالتالي لم يتم تصنيف الفرع كمحتفظ به للبيع في القوائم المالية الموحدة.

 

 أسس اإلعداد (2

 

 االلتزامبيان   2-1

 
ً تم إعداد  ً في المملكة العربية السعودية والمعتمدة ير الدولية للتقرير المالي يللمعاهذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير وفقا

 وإصدارات أخرى صادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

هذه القوائم المالية الموحدة. أعلنت هيئة السوق المالية في  2018يناير  1جميع المعايير الدولية للتقرير المالي اعتبارا من وتطبيق لقد تم اعتماد 

والمعدات واالستثمارات العقارية اآلالت التكلفة لقياس الممتلكات وطريقة بتطبيق المساهمة الشركات  ألزمتأنها  2016أكتوبر  16في 

لملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة الثالثة سنوات من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. والموجودات  ير ا

 التزمت الشركة بالمتطلبات الواردة في القوائم  المالية الموحدة المرفقة.وقد 
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 أسس اإلعداد )تتمة(        2
 النقديةقائمة الدخل وقائمة التدفقات 

 

للدخل الشامل توضت مصاريفها حسب وظيفة ومجال كل شركة حيث تبين القائمة التدفقات النقدية  فرديةفضلت المجموعة أن تعرض قائمة 

يتم عرض الفوائد المتحصلة من خالل التدفقات النقدية لالستثمار بينما يتم الناتجة عن األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة  ير المباشرة. 

طة عرض الفوائد المدفوعة ضمن التدفقات النقدية التشغيلية. يتم اإلفصاح عن استحواذ العقارات االستثمارية كتدفقات نقدية ناتجة عن األنش

 االستثمارية ألن ذلك يعكس أنشطة المجموعة بأفضل طريقة. 

 

 القياس أسس

 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية  تعويضاتل)باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية( المعدل  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

  حيث جرى استخدام طريقة حساب القيمة الحالية االكتوارية.  نهاية الخدمة للموظفين

  

 لعملة الوظيفية وعملة العرضا

 

 عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.يتم 
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استتتتتتتخدام تقديرات وافتراضتتتتتتتات تؤثر على المبال  المعروضتتتتتتة  للتقرير المالييتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 

ت للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبال  المعروضة لإليرادا

 على الخبرة الستتابقة وعوامل أخرى، تتضتتمن توقعات . يتم تقييم التقديرات واالفتراضتتات بشتتكل مستتتمر بناءً التقريروالمصتتاريف خالل فترة 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضتتات بشتتكل مستتتمر. ويتم إثبات التعديالت الناتجة باألحداث المستتتقبلية التي يعتقد أن تكون مناستتبة للظروف. 

لك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل عن اعادة تقييم التقديرات المحاستتتتتتبية في الفترة التي تم فيها اعادة التقييم اذا كان ذ

تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضتتتتات والفترات المستتتتتقبلية في حال كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية والمستتتتتقبلية على حد ستتتتواء. 

يتم االعتراف بتعديالت و، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. نادًرا ما تتستتتتتتاوى نتائج التقديرات المحاستتتتتتبية، وفقاً لتعريفهاوتتعلق بالمستتتتتتتقبل. 

 .تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتعرض للتأثيرالتقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها 

 

ة الشركة اثناء مرحلة تطبيق السياسات ، عدا عن التقديرات المعروضة بشكل منفصل أدناه والتي أجرتها إداراألحكام المحاسبية المهمةفيما يلي 

 المعترف بها في القوائم المالية الموحدة. على المبال  جوهرية تؤدي إلى تعديالت والتي لها مخاطر جوهرية و المحاسبية على المجموعة
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 :األحكام

 

 تصنيف الممتلكات (أ)

 

"العقارات االستثمارية". لقد  40يتم تصنيف عقارات المجموعة إما كعقارات قيد التطوير أو عقارات إستثمارية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

افتراضات لتحديد ما إذا كان العقار مؤهالً كعقار إستثماري )عقارات مملوكة لتحقيق إيرادات إيجارات و / أو محتفظ بها قامت اإلدارة بعدة 

انتظارا الرتفاع قيمتها(، أو كعقار قيد التطوير والتي تتكون من مشاريع أراضي قيد التطوير وأراضي سيتم تطويرها. وعند قيام اإلدارة 

ين االعتبار استخدامها المقصود للعقار. عندما يتم إجراء تغيير في القصد من استخدام عقار استثماري، مثبت ببدأ التطوير باالفتراضات، تأخذ بع

 بنية البيع، يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه الحقاً كعقار قيد التطوير.

 

 تقييم عقارات استثمارية  (ب)

 

كل تقرير إجراء تقييم للقيمة العادلة لها ولألراضي المحتفظ بها للبيع والمصنفة كعقارات  تاريخ العقارات االستثمارية بالتكلفة ويتم في تظهر

ي جرقيد التطوير باالستعانة بشركة تقييم خارجية لديها مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع ونوعية العقارات االستثمارية التي ي

نهج القيمة المتبقية. وتُعدّ التقييمات حساسة لالفتراضات مللمقارنة و الخارجي منهج السوق المماثلتقييمها. ومن أجل تحديد القيمة، استخدم المقيم 

 اشتقاق معدل الخصم ومعدالت البيع الخ.  عندالخارجي الرئيسية التي يطبقها المقيم 
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 أسس اإلعداد )تتمة(        2

 التطوير ات قيدصافي القيمة القابلة للتحقق للعقار )ج( تقدير

 

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

  لية البيع.االعتيادية ناقصاً التكلفة المقدرة للتنفيذ والتكلفة المقدرة إلتمام عم

 

سترداد يتم تقييم القيمة القابلة للتحقق للفلل من خالل الرجوع إلى ظروف السوق والطريقة المستقبلية المخططة لالستبعاد والقيمة القابلة لال

 ً من قبل المجموعة في ضوء  للعقار في تاريخ التقرير وفقاً للطريقة المخططة لالستبعاد. ويتم تقييم القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخليا

 معامالت السوق األخيرة.

 

لمساحة يتم تقييم سعر البيع المقدر لقطع األراضي بالرجوع ألسعار السوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق في الموقع وا

تتوفر فيه صفة االستقالل عن المنشأة ولديه مؤهالت مهنية معترف بها وذات عالقة ولديه خبرة  ممقيّ  باستخداموالحالة التطويرية والجودة 

. يتم خصم التكاليف المقدرة إلتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى حديثة في موقع ونوعية العقارات االستثمارية التي يجرب تقييمها

 القيمة القابلة للتحقق.

 

 اإليرادات  تحقق)د( 

من خالل حقوق واجبة  وذلكتمارس المجموعة أحكاماً فيما يخص إثبات اإليرادات المتأتية من مبيعات الفلل بموجب العقد الموقع مع العمالء 

ن االقتصادية يقع على عاتق هيئة المد األخير النفاذ وتعويض عن األعمال المنجزة حتى تاريخه في حال نشب نزاع تسبب في إنهاء العقد. والقرار

ً للمشورة القانونية التي حصلت عليها( ويتم ل هابناء على تفسيرتتخذ المجموعة أحكامها بموجب األنظمة المعمول بها، لذلك  ألنظمة )ووفقا

 مرور الوقت.       باالعتراف باإليراد مع تعويضها على الدفعات المستحقة من العمالء وتقوم هي 

 

 الوفاء بالتزامات األداء )ه( 

من أجل يجب على المجموعة أن تقيم كل عقد توقعه مع العمالء لتحديد ما إذا سيتم الوفاء بالتزامات األداء مع مرور الوقت أو خالل فترة معينة 

عمالء وأحكام األنظمة واللوائت التنظيمية . ووفقاً لتقييم المجموعة، بناء على اتفاقيات البيع الموقع مع التحديد األسلوب األمثل إلثبات اإليرادات

الء، لم تكون المجموعة أي أصل الستخدامه كبديل، وعادة مذات العالقة والتي تنطبق على العقود الموقعة بغرض توفيرموجودات عقارية للع

اإليرادات مع مرور الوقت. وإذا لم يكن تملك حق واجب النقاذ للدفع مقابل األداء المنجز حتى تاريخه. وبناء على ما ذكر، تعترف المجموعة ب

 الحال كذلك، فإن إثبات اإليراد يتم في وقت ما في المستقبل. 
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 إثبات تكلفة اإليرادات)و( 

 

. ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع األراضي المباعة خالل المستقلةقطع المن أجزاء كبيرة من أراض تتكون من عدد المجموعة لدى 

يتم تخصيص تلك التكاليف لكل قطعة أرض. يتم فحص هذه التقديرات بشكل و. كاملةالبنية التحتية تطوير الفترة، تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف 

في الفترات المستقبلية أي تغيير جوهري في هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية تسجل . إذا دعت الحاجة اتعديلهويتم منتظم 

 في فترات سابقة.المحققة باإليرادات والمتعلقة 

 

 )ز( العمليات  ير المستمرة 

االستثمارية في شركة مدرار وطلب من اإلدارة تشكيل لجنة إليجاد مشتر. وما زالت اإلدارة تعمل على قرر مجلس إدارة المجموعة بيع حصته 

. بناء على نية إدارة المجموعة وقدرتها على 2019إيحاد مشتر حتى لحظة التقرير المالي وتعتز م بيع استثمارات في شركة مدرار خالل عام 

كعمليات  ير مستمرة بينما تم تصنيف موجوداتها ومطلوباتها  في شركة مدرار المجموعةثمارات تنفيذ قرار مجلس اإلدارة ، تم تصنيف است

 .كمحتفظ بها للبيع في هذه القوائم المالية الموحدة

 

  :التقديرات واالفتراضات

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات)ح( 

والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع تحدّد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة المقدرة للممتلكات 

قبليّة للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجيّة على أساس سنوي ويتم تعديل تكاليف االستهالك المست

 ة تختلف عن التقديرات السابقة.عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّ 
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 أسس اإلعداد )تتمة(        2

 )تتمة( رئيسية لعدم التيقن من التقديراتاالحكام المحاسبية الهامة والمصادر ال  2-2

 

 تصنيف االستثمارات )ط( 

 

يتعلق بتصنيف االستثمارات ل حصصها في الشركات المستثمر فيها حيث تطبق حكما هاما فيما من خالاستثماراتها لمجموعة اتدير 

يكون االستثمار  حتى عندما والسيطرة عليها )بما في ذلك السيطرة الفعلية( والسيطرة المشتركة والتأثير الكبير على تلك االستثمارات، أو

 ببساطة استثمار مالي. 

 

ن الناتجة عمتغيرة اللعائدات في احقوقها تعزيز الشركة المستثمر فيها أو  صالحيات فيعلى امتالك المجموعة  ركزتالسيطرة ،  لتقييمو

 . وفي الحاالت التي تمتلكالشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها صالحياتها في تسخيرمشاركتها مع الشركة المستثمر فيها والقدرة على 

من أجل تقييم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أصوات أو حقوق أقل من الغالبية العظمى، عمدت إلى النظر في المجموعة  فيها

، وتقييم صالحياتها بخصوت األوراق مالكي األصوات اآلخرين مع ةالتعاقدي اتبما في ذلك الترتيبصالحياتها في الشركة المستثمر فيها، 

ة المجموعة على ممارسة السيطرة حتى في الحاالت الصعبة واألزمات والحاالت التي تمتلك فيها أدوات المالية المدرجة. تقيم اإلدارة قدر

 قابلة للتحويل، اختارت المجموعة النظر في حقوق التصويت المحتملة. 

 

الحاالت التي تتطلب فيها والمتوفر فقط في الخات بمشاركة السيطرة لتقييم السيطرة المشتركة ، نظرت المجموعة في االتفاق التعاقدي و

لغرض تقييم ما إذا كان الترتيب المشترك هو مشروع مشترك أو عملية القرارات موافقة باإلجماع من األطراف الذين يتشاركون في السيطرة. و

ه الحالة يتم التعامل سيطرة مشتركة على حقوق صافي موجودات الترتيبات ، وفي هذت تملك مشتركة ، فقد قامت المجموعة بالنظر فيما إذا كان

 .على أنها عمليات مشتركةو ،الموجوداتب خاصةمعها كمشاريع مشتركة أو حقوق 

      
 )ي(  انخفاض الذمم التجارية والذمم األخرى            

 

وتطبق يتم تقدير المبال  القابلة للتحصيل من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى عندما يصبت تحصيل المبل  بالكامل  ير محتمل. 

 .لمدينة األخرىإلنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم ا ةمتوقعالئتمان الشركة نموذج لخسائر اال

 

 نهاية الخدمة للموظفين  تعويضات)ك( 

 

نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع  تعويضاتيتم تحديد خطة 

افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم ، وزيادة الرواتب في المستقبل ، 

 وران الموظفين. نظرا للتعقيدات التي ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن االلتزام بالمنافع المحددةومعدالت الوفيات ، ومعدل د

معدل . وأكثر المقاييس حساسية هي في تاريخ كل تقريراالفتراضات تم مراجعة جميع . تفتراضاتاليتأثر بسرعة بسبب التغيرات في هذه ا

. قبل. عند تحديد معدل الخصم المناسب ، تدرس اإلدارة عائد السوق على سندات الشركات عالية الجودةفي المست الرواتبالخصم وزيادة 

. األقدمية والترقية والطلب والعرض في سوق العملوالمستقبلية إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل ،  الرواتبوتستند الزيادات في 

. يبين الديمو رافيةعند تغير المعطيات جداول الوفيات  . وتتغيرلبلدانفي عدد من ا للعامةلمتاحة يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات ا

 نهاية الخدمة.  تعويضاتالتفاصيل حول التزامات مزيداً من  17اإليضاح 

 

 المتداول مقابل  ير المتداول)ل( 
 

 .أساس التصنيف المتداول/  ير المتداولتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على 
 

 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
 

 ،يتوقع بيعه أو تكون هناك نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية أو 

 يكون محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة، أو 

  يتوقع بيعه خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ فترة التقرير، أو 

  ضمن النقد وما في حكمه مالم يكن مقيداً من استبداله أو استخدامه لتسوية التزام خالل مدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد يكون مصنفا

 فترة التقرير.
 

 تصنَّف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة.
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 تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
 

 يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية، أو 

 يحتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة، أو 

 يتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير، أو 

  لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.عدم وجود حق  ير مشروط 
 

 تصنف جميع المطلوبات األخرى كغير متداولة.
 

 ( قياس القيمة العادلةم)
 

السوق بتاريخ إن القيمة العادلة هي المبل  الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تسوية التزام في معاملة اعتيادية بين متعاملين في 

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام تحدث إما:
 

 .في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام 

  .في حالة عدم توفر سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام 

 قدماً قابال للوصول إليه من قبل المجموعة.يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر ت 

  األصل أو االلتزام وأنهم يسعون يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير

 لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.

  يأخذ القياس القيمة العادلة ألصل  ير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتحقيق منفعة اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل

 صل على نحو األفضل وبأقصى حد.واألقصى لألصل أو بيعه إلى متعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم باستخدام األ

  تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف الراهنة مع توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع االعتماد درجة كبيرة على

 استخدام المدخالت القابلة للمالحظة والتقليل من تلك التي ال يمكن مالحظتها.

 مطلوبات التي من أجلها يتم قياس أو اإلفصاح عن القيمة العادلة في هذه القوائم المالية الموحدة ضمن يتم تصنيف جميع الموجودات وال

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، اعتماداً على أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوهري لقياس القيمة 

 العادلة بوجه عام:
 

 ار متداولة ) ير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.المستوى األول: أسع

 المستوى الثاني: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو  ير مباشر.

 القيمة العادلة  ير قابلة للمالحظة. المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس     

 

 كلفة إكمال المشاريع ت)ن( 

كلفة المنسوبة إلى اإليراد الذي يتم تسجيله وتشمل هذه التقديرات، من بين األمور تال المشاريع من أجل أن تحدد المكلفة إكتتقدر المجموعة 

التغيير، وكلفة اإليفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى أمام العمالء، ويتم مراجعة هذه التقديرات على فترات  أوامركلفة اإلنشاء، وتاألخرى، 

 منتظمة. أي تغييرات الحقة في التكلفة التقديرية إلكمال المشاريع قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقة. 

 

 مبدأ االستمرارية )س( 

 

أعمالها لالستمرار في الكافية على قناعة بأن الشركة لديها الموارد هي وفي أعمالها قدرتها على االستمرار لقامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم 

رية حول قدرة المجموعة على االستمراقد يثير الشك مما  ةعدم تأكد جوهريبأي حاالت اإلدارة ليست على علم كما أن في المستقبل المنظور. 

 إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.يتم االستمرار في . ولذلك، في أعمالها

 

 للسنة الحالية  سارية المفعول المعدلة  و الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي 2-3
 

، 2018التالية التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يناير تم اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة 

 في هذه القوائم المالية الموحدة.
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( والمعيار الدولي 2014األدوات المالية )بحسب تعديالته في يوليو  9للمرة األولى، بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المجموعةتقوم 

اإليرادات من العقود مع العمالء والتعديالت التبعية ذات الصلة بالمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى التي تكون  15للتقرير المالي رقم 

حول هذه  4-5-2. يتم اإلفصاح عن أثر التطبيق األولي لهذه المعايير في اإليضاح 2018يناير  1ة المفعول لفترة سنوية تبدأ في أو بعد ساري

 .الموحدة القوائم المالية

 

رة عن مجلس معايير المحاسبة في السنة الحالية، طبقت الشركة عددًا من التعديالت على معايير وتفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الصاد

 .2018يناير  1والتي تكون سارية المفعول لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  الدولية
 

 هذه المعايير أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبال  المدرجة في هذه القوائم المالية.العتماد لم يكن 

 

المعايير الدولية للتقرير المالية الجديدة 

 والمعدلة

 الملخص 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية 
 2016 - 2014للتقرير المالي دورة 

ت لتحسينااجة في درلما 28م قرلي دولالمحاسبة ر اعلی معيات يالدلتعاکة رلشدت اعتما

لسنة الی في وألرة اللم 2016 - 2014دورة للتقرير المالي لية دولر المعايياية علی ولسنا

 لحالية.ا

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
االستثمارات في الشركات الزميلة  28

 المشتركةوالمشاريع 

س لقيارى ألخالمماثلة رك والمنشآت المشتل المارأس امنشأة ر خيات أن يالدلتعاضت وت

ل الربت أو خالن لة مدلعااکة بالقيمة رلمشتايع رلمشاواميلة زلت اکارلشافي رات الستثماا

راء االختبار جرك، ويجب إمشتروع مشأو ميلة زکة رشل لکل منفصل متاحة بشکالخسارة 

 لي.وألراف االعتد اعن

بالنسبة لخيار المنشأة التي ال تعتبر منشأة استثمارية لالحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة 

منشآت استثمارية عند تطبيق تعتبر من قبل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي 

ة طريقة حقوق الملكية، فإن التعديالت تقدم توضيًحا مماثالً بأن هذا الخيار متاح لكل شرك

 في مشروع مشترك أو مشروع مشترك في منشأة استثمارية.

معامالت العمالت  22رقم الدولي تفسير ال
 األجنبية والمقابل المدفوع مقماً 

في كيفية تحديد "تاريخ المعاملة" لغرض تحديد سعر  22رقم الدولي يتطرق التفسير 

، عندما يتم دفع الدخللألصل أو المصروف أو الصرف الستخدامه عند االعتراف المبدئي 

أو استيفاء هذا البند مقدًما بعملة أجنبية نتج عنه االعتراف بأصل  ير نقدي أو التزام  ير 

 نقدي )على سبيل المثال، إيداع  ير قابل لالسترداد أو إيرادات مؤجلة(.

ً باألصل  ير  يحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه الشركة مبدئيا

النقدي أو االلتزام  ير النقدي الناشئ عن السداد أو استالم المقابل المدفوع مقدماً. إذا كانت 

هناك دفعات أو إيصاالت متعددة مستلمة مقدما، فإن التفسير يتطلب من المنشأة تحديد تاريخ 

 .المعاملة لكل دفعة أو إيصال مسبق

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

 2المالي رقم 

تصنيف وقياس معامالت الدفع المستندة 

 إلى السهم 

الخات بمعامالت الدفع المستندة إلى السهم  2تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 

لتوضيت المعيار المتعلق بالمحاسبة لجميع معامالت الدفع المدفوعة باألسهم النقدية والتي 

تشمل شرط األداء، وتصنيف معامالت الدفع المستندة إلى السهم من خالل مزايا صافي 

بة الخاصة بالتعديالت في معامالت الدفع المستندة إلى السهم من السداد التسوية والمحاس

 النقدي إلى التسوية. 

  40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 تحويل العقارات االستثمارية 

ليبين أن بإمكان أي منشأة تحويل ممتلكات من أو إلى  40تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

في حال وجود دليل على حدوث تغير في استخدام العقار. إن التغير ذلك عقارات استثمارية و

في االستخدام يقع عندما يستوفي العقار أو ال يكون مستوفياً لتعريف العقارات االستثمارية. 

 إن تغيير الشركة لمقصدها من استخدام العقار ال يعتد به كدليل على التغير في االستخدام. 

 

 .2018يناير  1ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد  المفعولال توجد معايير دولية هامة أخرى وتفسيراتها سارية  بخالف ما ذكر أعاله،

 

 المصدرة لكن لم يسري مفعولها بعد ولم يتم تطبيقها بصورة مبكرة  المعدلة  و الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي 2-4

 

كنها  ير سارية ل في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها

 المفعول بعد:
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 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة

 لفترات السنويةتسري على ا

 أو بعدالتي تبدأ في  
  

 2019يناير  1 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لي دولر المعيال ايدتع 2017 - 2015دورة للتقرير المالي لية دولر المعايياية علی ولسنت التحسيناا

 کةرلمشتت اتيبارلتا 11للتقرير المالي رقم لي دولر المعياوا لألعماا اتتجميع  3م قللتقرير المالي ر
 راضالقتف االيتک 23رقم لي دولالمحاسبة ر امعياو لخدلاضرائب  12لي دولالمحاسبة ر امعياو

 2019يناير  1

 2019يناير  1 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل 23التفسير رقم 

بميزات الدفع المسبق مع بشأن  األدوات المالية 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 التعويض السلبي.

 2019يناير  1

ددة أو لمحالمنافع اة طخل يدتعبشأن  نفيوظلمامنافع  19رقم لي دولالمحاسبة ر امعياالت على يدتع

 يتهاوتسأو تقليصها 

 2019يناير  1

 کةرلمشتايع رلمشات الزميلة واکارلشافي رات الستثماا 28رقم لي دولالمحاسبة ر امعيات على يالدتع
 کة.رلمشتايع رلمشاواميلة زلت اکارلشافي ل ألجايلة طوبالحصص فيما يتعلق 

 2019يناير  1

تعديالت على المعيار  -إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي المراجع حول تعديالت على 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   3والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2الدولي للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  1لي رقم ومعيار المحاسبة الدو 14والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  6

والتفسير  19رقم الدولي والتفسير  12رقم والتفسير الدولي  38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8رقم 

األحكام لتحديث تلك  32رقم تفسير لجنة التفسيرات الدولية و 22رقم الدولي والتفسير  20رقم الدولي 

إصدار مختلف إلى ذلك عندما يتم اإلشارة طار أو لإلشارة إلى اإلمن االقتباس وبالمراجع إلى فيما يتعلق 

 من إطار المفاهيم.

 2020يناير  1

 2020يناير  1 تعريف النشاط التجاريفيما يتعلق  تجميعات األعمال 3تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 2020يناير  1 تعريف الموادبشأن  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2021يناير  1  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لي دولالمحاسبة ر امعيادة وحولمالمالية القوائم ا 10للتقرير المالي رقم لي دولر المعيااعلی ت يالدتع

ودات جولمابيع معالجة بشأن ( 2011) کةرلمشتايع رلمشات الزميلة واکارلشافي رات الستثماا 28رقم 

 من المستثمر أو شركته الزميلة أو مشروعه المشترك.أو المساهمة بها 

 التاريخ الفعلي مؤجل 

 إلى أجل  ير مسمى. 

 .به مسموحالتطبيق ال يزال 

 

المالي المحتمل للتطبيق وال تتوقع أن يكون اعتماد المعايير المذكورة أعاله له تأثير جوهري على القوائم المالية إن اإلدارة بصدد تقييم التأثير 

 للشركة في الفترات المستقبلية.

 

 ايجارات 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 ايجارات 16رقم للتقرير المالي التأثير العام لتطبيق المعيار الدولي 
 

ن. يرلمستأجن وايرجؤلمن امل لمالية لکاالقوائم في معالجتها ر وإليجات اتيبارتد يدجاً شامالً لتحوذنم 16م قرللتقرير المالي لي دولر المعيااقدم ي

الصلة والتفسيرات ذات  17محل إرشادات التأجير الحالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم  16رقم للتقرير المالي سيحل المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم . سيكون تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 2019يناير  1عندما يصبت ساريًا للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 .2019يناير  1 فيللشركة  16
 

بتعديل کة رلشوم اتقن لسوف ، بالتالي. و16للتقرير المالي رقم لي دولر اللمعيال جعي کامر ربأثالتطبيق ر ختياال تقوم المجموعة بالتخطيط

 .نةرلمقات اماولمعلا
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 لعقد اإليجارتأثير التعريف الجديد 

 

لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يتضمن  16من الطريقة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقرير رقم  المجموعةسوف تستفيد 

ساريًا على عقود اإليجار التي  4والتفسير رقم  17عقد إيجار. وبناًء على ذلك، سيظل تعريف عقد اإليجار وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2019يناير  1تم إدخالها أو تعديلها قبل 

 

بين عقود اإليجار وعقود  16يرتبط التغير في تعريف عقد اإليجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة. يميز المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 لمحدد. وتعتبر السيطرة موجودة إذا كان للعميل:الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يسيطر على استخدام األصل ا

 

 الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل جوهري من استخدام أصل محدد؛ و -

 الحق في توجيه استخدام ذلك األصل. -

 

على جميع عقود  16تقرير المالي رقم تعريف عقد اإليجار والتوجيهات ذات الصلة المنصوت عليها في المعيار الدولي لل المجموعةستطبق 

)سواء كان مؤجر أو مستأجر في عقد اإليجار(. في إطار التحضير للتطبيق ألول مرة  2019يناير  1اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 

لجديد في المعيار الدولي للتقرير ، قامت المجموعة بتنفيذ مشروع تطبيق. أظهر المشروع أن التعريف ا16للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .للمجموعةلن يغير بشكل جوهري نطاق العقود التي تستوفي تعريف عقد اإليجار  16المالي رقم 

 

 التأثير على محاسبة المستأجر

 

 عقود اإليجار التشغيلي

 

اإليجار التي تم تصنيفها سابقاً كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار لعقود  المجموعةطريقة حساب  16سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 والتي كانت خارج قائمة المركز المالي. 17المحاسبة الدولي رقم 

 

 المجموعة، بالنسبة لجميع عقود اإليجار )باستثناء ما هو مذكور أدناه(، سوف تقوم 16عند التطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

 بما يلي:

 

ً بالقيمة الحالية لمدفوعات التزامات وبموجودات حق االستخدام االعتراف  (أ اإليجار في قائمة المركز المالي الموحد، يتم قياسها مبدئيا

 اإليجار المستقبلية.

 ؛الموحدةالدخل قائمة حق االستخدام والفائدة من التزامات اإليجار في موجودات هالك ستاالعتراف بإ (ب

فصل المبل  اإلجمالي للنقد المدفوع في جزء أساسي )معروض في األنشطة التمويلية( والفائدة )المعروضة ضمن األنشطة التشغيلية(  (ج

 ة.الموحدقائمة التدفقات النقدية في 

 

إليجار في حين أنه بموجب االتزامات ( كجزء من قياس موجودات حق االستخدام وةسيتم االعتراف بحوافز اإليجار )مثل فترة اإليجار المجاني

اإليجار على أساس لمصاريف كخفض  استهالكهاإليجار، ويتم حافز التزامات فإنها تؤدي إلى االعتراف ب 17الدولي رقم معيار المحاسبة 

 القسط الثابت.

 

 36ة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية رقم ، سيتم اختبار موجودات حق االستخدام لتحديد انخفاض القيم16وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 انخفاض قيمة الموجودات. سيحل هذا محل الشرط السابق لالعتراف لمخصص عقود اإليجار المحملة بااللتزامات.

 

 قابلة لإللغاء.ال ير يجار اإلعقود بخصوت  كبيرة التزاماتلم يكن لدى المجموعة ، 2018ديسمبر  31في 
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  .جوهرياأثر هذا المعيار لن يكون  على القوائم المالية الموحدة، كما ترى أن 16تقوم اإلدارة حاليا بتقييم أثر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 التغير في السياسات المحاسبية 2-5

السياسات  3على القوائم المالية الموحدة. ويبين اإليضاح  15ورقم  9يبين هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم 

 والتي تختلف عن تلك السياسات التي تم تطبيقها في الفترات السابقة. 2018يناير  1المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها اعتباًرا من 

 

 التأثير على القوائم المالية الموحدة

 

 نتيجة للتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة، كان ال بد من تعديل القوائم المالية للسنة السابقة.

 

 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 . 5-5-2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إلى تعديل المعلومات المالية المقارنة. انظر اإليضاح لم يؤدي تطبيق 

 

 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

أدى إلى تغيرات في السياسات المحاسبية  مما 2018يناير  1اعتباراً من  15قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، طبقت المجموعة 15وتعديالت على المبال  المثبتة في القوائم المالية الموحدة. ووفقًا ألحكام التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .2017القواعد الجديدة بأثر رجعي وقامت بتعديل األرقام المقارنة لسنة 

 

لية التعديالت المثبتة لكل بند على حدة. لم يتم إدراج البنود التي لم تتأثر بالتغيرات. ونتيجة لذلك، ال يمكن إعادة حساب المجاميع تبين الجداول التا

 الفرعية والمجاميع المفصت عنها من األرقام المعروضة. ويتم تفسير التعديالت بشكل مفصل أدناه.
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 2017ديسمبر  31على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2-5-1

 
 

  

كما هو معروض أصالً 

ديسمبر  31كما في 

2017 

ر ايتأثير تطبيق المع

للتقرير  الدولي

 15 المالي

 ديسمبر  31كما في 

معدل - 2017  

     الموجودات 
     

     الموجودات المتداولة
 156,639,230 (3,575,427) 160,214,657  عقارات قيد التطوير 

تكاليف متكبدة وارباح مقدرة تجاوزت فواتير لعقود  ير 
 مكتملة

  
-    

 
3,733,407 

 
3,733,407 

     
 833,644,519 157,980 833,486,539  مجموع الموجودات المتداولة

     

 مجموع الموجودات 
          

3,321,319,978 
 

157,980 
 

3,321,477,958 
     

     المطلوبات 
     

          المطلوبات غير المتداولة
 11,807,969 640,027 11,167,942   ير المتداولة األخرى المصاريف المستحقة والمطلوبات 

     
 21,613,237 640,027 20,973,210  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
     المطلوبات المتداولة 

 9,868,674 (4,046,695) 13,915,369  ذمم دائنة ودفعات مقدمة من عمالء 
فواتير تجاوزت تكاليف متكبدة وارباح مقدرة لعقود  ير 

 مكتملة
 

- 475,007 475,007 
     

 61,070,823 (3,571,688) 64,642,511  مجموع المطلوبات المتداولة
     

 82,684,060 (2,931,661) 85,615,721  مجموع المطلوبات 
     

     حقوق الملكية
 (248,472,891) 3,089,641 (251,562,532)  الخسائر المتراكمة

     
 3,143,149,620 3,089,641 3,140,059,979  حقوق الملكية العائدة إلى مالك الشركة

     
 3,321,477,958 157,980 3,321,319,978   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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  2017يناير  1المركز المالي الموحدة كما في   على قائمة 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2-5-2

 

 2017يناير  1 

تأثير تطبيق المعيار 

الدولي للتقرير المالي 

15 

 2017 يناير 1

    الموجودات
    موجودات غير متداولة

 51,063,481 - 51,063,481 ممتلكات ومعدات

 2,121,249 - 2,121,249 موجودات  ير ملموسة

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

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

 6,443,150 - 6,443,150  ير متداولة -مدينة تجارية ذمم 

 2,485,801,068 - 2,485,801,068 مجموع الموجودات غير المتداولة
    

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

 62,193,990 - 62,193,990 متداولة -ذمم مدينة تجارية 

 5,020,103 - 5,020,103 متداولة  أخرى وموجوداتمصاريف مدفوعة مقدماً 

 593,811 - 593,811 ذمم مدينة  ير تجارية

 685,399,904 - 685,399,904 نقد وما في حكمه

 865,834,023 - 865,834,023 مجموع الموجودات المتداولة

 3,351,635,091 - 3,351,635,091 مجموع الموجودات

    
    

    المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة

 11,167,942 - 11,167,942 متداولة   ير أخرى مصاريف مستحقة ومطلوبات

 8,704,151 - 8,704,151 أرباح مؤجلة 
مطلوبات إلستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق 

 الملكية
917,873 - 917,873 

 7,269,646 - 7,269,646 نهاية الخدمة للموظفينيضات وتع

 28,059,612 - 28,059,612 مجموع المطلوبات غير المتداولة
    
    

    مطلوبات متداولة
 5,014,715 - 5,014,715 ذمم دائنة

 45,688,602 - 45,688,602 متداولة أخرى مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 13,551,794 - 13,551,794 زكاة مستحقة

 64,255,111 - 64,255,111 مجموع المطلوبات المتداولة

 92,314,723 - 92,314,723 مجموع المطلوبات
    
    

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

 (614,456) - (614,456) احتياطي خسارة اكتوارية
 (229,786,068) - (229,786,068) خسائر متراكمة

 3,162,599,476 - 3,162,599,476 الشركةحقوق الملكية العائدة لمالكي 
 96,720,892 - 96,720,892 حقوق الملكية  ير المسيطرة

 3,259,320,368 - 3,259,320,368 مجموع حقوق الملكية

 3,351,635,091 - 3,351,635,091 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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ديسمبر  31الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في   على قائمة 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2-5-3

2017 

 

  

كما هو معروض 

 أصالً 

تأثير تطبيق 

المعيار الدولي 

 15للتقرير المالي 

المعاد تصنيفه 

 كمحتفظ به للبيع

 كما هو معدل  (29ايضاح رقم )

      

 23,875,627 (15,248,696) 7,305,095 31,819,228  اإليرادات 

 (18,429,514) 13,859,557 (4,215,454) (28,073,617)  تكلفة اإليرادات 

 5,446,113 (1,389,139)  3,089,641   3,745,611   مجمل الربح 
      

 5,446,113 (1,389,139) 3,089,641 3,745,611  الربح للسنة 

      

 )18,415,177( - 3,089,641 )21,504,818(  الخسارة للسنة 

 )18,686,823( - 3,089,641 )21,776,464(  الربح العائد إلى مالك الشركة 

 
 2017ديسمبر  31على قائمة التدفقات النقدية كما في  15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2-5-4

 

 كما هو معروض أصالً   
تأثير تطبيق المعيار 

 كما هو معدل 15الدولي للتقرير المالي 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (4,566,613) 2,643,810 (7,210,423)  الخسارة قبل الزكاة 

     

     التغير في رأس المال العامل

 (39,776,475) 3,575,427 (43,351,902)  عقارات قيد التطوير 

تكاليف متكبدة وارباح مقدرة تجاوزت فواتير 

 لعقود  ير مكتملة

  

- 
 

(3,733,407) 

 

(3,733,407) 

المصاريف المستحقة والمطلوبات  ير المتداولة 

 األخرى 

 
- 640,027 640,027 

 2,665,223 (3,627,475) 6,292,698  ذمم دائنة ودفعات مقدمة من عمالء 

فواتير تجاوزت تكاليف متكبدة وارباح مقدرة 

 لعقود  ير مكتملة

 
- 475,007 475,007 

 

   15ورقم  9إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم  2-5-5

 

وتصنيف وقياس  باالعترافالمتعلق  39محل أحكام معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (أ

قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط.  وانخفاضلية الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإلغاء االعتراف باألدوات الما

إلى حدوث تغييرات في السياسات المحاسبية  2018يناير  1اعتباًرا من  9أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (.3)إيضاح 
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 أسس اإلعداد )تتمة(          2

 التغير في السياسات المحاسبية 2-5
 
 15ورقم  9إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم  2-5-5
 

 :2017ديسمبر  31األدوات المالية التالية كما في  المجموعةتمتلك 
 

39الدولي رقم  معيار المحاسبة  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    

2017ديسمبر  31 التصنيف   2017ديسمبر  31 التصنيف    

      :الموجودات المالية          
 112,736,008 بالتكلفة المطفأة 112,736,008 قروض وذمم مدينة النقد وما في حكمه

 542,591,389 بالتكلفة المطفأة 542,591,389 قروض وذمم مدينة استثمار قصير األجل

المطفأة بالتكلفة 18,374,126 قروض وذمم مدينة تجارية  ذمم مدينة  18,374,126 

قروض وسلف للموظفين وتأمينات 

نقدة مقابل ضمانات بنكية )واردة 

ضمن المصاريف المدفوعة مقدماً 

 1,194,774 بالتكلفة المطفأة 1,194,774 قروض وذمم مدينة والذمم المدينة األخرى(

  بالتكلفة المطفأة    :المطلوبات المالية

مطلوبات مالية أخرى  ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 33,788,665 بالتكلفة المطفأة 33,788,665 بالتكلفة المطفأة 
 
النقد إيداع . يتم المستقبلي" قعولمتن االئتمارة ا"خسابنموذج دة" لمتکبرة الخساوذج "انمل مح 9للتقرير المالي رقم لي دولر المعيال ايح

على أنها . تعتبر هذه الموجودات المالية عاليبنوك ذات تصنيف ئتماني لدى ضمانات بنكية مقابل  ةنقديوتامينات واالستثمارات قصيرة األجل 

اإلدارة على تقييم ًء بنافي القيمة. االنخفاض لتقييم لالثني عشر شهراً  ةمتوقعالخسارة التم استخدام نموذج ولهذا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. 

 المعروضة.ات لفترالجميع ة صدرألافيما يتعلق بهذه تسجيله ب مخصص مطلوأي فإنه ليس هناك ، لالنخفاض في القيمة
 

قرير بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لتوفير خسائر االئتمان المتوقعة المنصوت عليها في المعيار الدولي للت

ار عمر جميع الذمم المدينة التجارية. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، والتي تتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مد 9المالي 

ي عين يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص االئتمان وتواريخ التأخر في السداد. وباالضافة الى ذلك، تأخذ الخسائر المتوقعة ف

وكما  2017ديسمبر  31إنه ليس هناك تأثير جوهري على مخصص الخسارة كما في االعتبار المعلومات التطلعية. وبناًء على هذا األساس، ف

  .2018ديسمبر  31في 
 

تطبق إدارة المجموعة النهج المبسط لتوفير خسائر  بالنسبة " للتكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة و تجاوزت فواتير العقود  ير المكتملة " ، 

" للتكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة و تجاوزت . ال شيء من المبال  9المعيار الدولي للتقارير المالية  االئتمان المتوقعة المنصوت عليها في

في النهاية من الفترة المشمولة بالتقرير متأخرة. لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقدير أو االفتراضات المهمة فواتير العقود  ير المكتملة " 

رير الحالية في تقييم بدل الخسارة للمبال  " للتكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة و تجاوزت فواتير العقود  ير المكتملة التي تمت خالل فترة التق

 والمبل  بأكمله حالي" 
 

تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية الخات بالشركة فيما يتعلق يتعلق  أي الى 9لم يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 والقياس والعرض للمبال  المعترف بها في قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي. ولهذا، لم يكن لتطبيق هذا المعيار الجديد التأثر باالعتراف

 الجوهري على القوائم المالية للشركة.
 

، تم تغير االعتراف باإليرادات وتكلفة اإليرادات فيما يتعلق بمشروع الفيالت السكنية 15معيار الدولي للتقرير المالي رقم نظراً لتطبيق ال (ب

.  حيث أن أداء المجموعة ال يُنشأ أصالً له استخدام بديل، وأن لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل 2017الذي انطلق في عام 

تى تاريخه، وبالتالي، سوف تقوم المجموعة بتسجيل إيراداتها بمرور الوقت عوضاً عن تسجيلها في وقت محدد. وفقاً األداء المنجز ح

واالرباح المقدرة الزائدة  المتكبدة ، قامت المجموعة بتسجيل تعديالت على "التكاليف15لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

فواتير تجاوزت تكاليف  و على " )عقود األصول( ئدة عن التكاليف واالرباح المقدرة" للعقود  ير المكتملةعن الفواتير" و"الفواتير الزا

  . مقدمات العمالء والخسائر المتراكمة  متكبدة وأرباح مقدرة لعقود  ير مكتملة" للعقود  ير المكتملة )عقود األصول(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (3

 

 المطبقة من المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية الموحدة. الهامة السياسات المحاسبيةأدناه 

 

 أساس التوحيد 3-1

 

 الشركات التابعة (أ)

 

. يكون للمجموعة سيطرة عند 2018ديسمبر  31المالية للشركة وشركاتهــا التابعة كمـا فـي القوائم من القوائم المالية الموحدة تتكون هذه 

تعرضها، أو عندما يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من خالل مدخالت مع الشركات المستثمر فيها والقدرة على التأثير في تلك العوائد من 

 لمجموعة:عندما يكون لخالل قوة التحكم في الشركات. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها فقط 

 

  بالشركة المستثمر فيها(.المتعلقة قدرة على توجيه األنشطة الالمجموعة تعطي على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق حالية نفوذ 

 الشركة المستثمر فيهابارتباطها من عوائد متغيرة الحصول على حقوق لديها أو للمخاطر تعرض ال. 

  عوائدها.المستثمر فيها للتأثير على على الشركة نفوذها ممارسة القدرة على 

 

لمجموعة عندما ال يكون لدى اهذا االفتراض ومن أجل تعزيز سيطرة. وتؤدي إلى السوبشكل عام، هناك افتراض بأن أ لبية حقوق التصويت 

جميع الحقائق والظروف بعين االعتبار في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة مماثلة التصويت أو حقوق أ لبية حقوق مستوى أقل من 

 على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:للمجموعة سيطرة ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان 

 

  في الشركة المستثمر فيهااألخرين ممن يحق لهم التصويت مع وجود اتفاق تعاقدي. 

  خرى.األتعاقدية الترتيبات العن التي تنشأ الحقوق 

  للمجموعة قوق التصويت المحتملةتصويت وحالحقوق. 

 

تغييرات أن هناك والظروف المستثمر فيها أم ال إذا ما أشارت الحقائق على الشركة ما إذا كانت تمارس سيطرتها تقوم المجموعة بإعادة تقييم 

المجموعة على الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة الثالثة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة السيطرة على عنصر أو أكثر من عناصر 

المقتناة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة يتم إدراج الشركة التابعة. تستمر حتى زوال السيطرة على و

فقدان المجموعة للسيطرة على حتى تاريخ والمجموعة سيطرة إلى انتقال الخالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ المباعة أو 

 .الشركة التابعة

 

الملكية  ير حقوق الشركة األم للمجموعة وبين المساهمين في الدخل الشامل اآلخر عنصر من عناصر الربت أو الخسارة وكل يتم توزيع 

تعديالت على القوائم ال، يتم إجراء اللزومعند وحقوق الملكية  ير المسيطرة. رصيد إلى عجز في أن هذا التوزيع قدي يؤدي المسيطرة، حتى لو 

من قبل المجموعة. عند توحيد القوائم المالية، يتم والسياسات المالية المتبعة سياساتها المحاسبية من أجل التوفيق بين المالية للشركات التابعة 

بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما واإليرادات والمصاريف استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية 

 .بالكامل
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 أساس التوحيد )تتمة( 3-1

 

لحصص المجموعة القيم الدفترية يتم تعديل السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. فقدان دون ب الملكية في الشركة التابعةحقوق التغير في يتم إدراج 

والحصة  ير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصها النسبية في الشركات التابعة. وفي حال وجود أي فرق بين المبل  الذي يتم به تعديل 

ي حقوق الملكية ويُنسب إلى مالك المجموعة. الحقوق  ير المسيطرة والقيمة العادلة للماقبل المدفوع أو المستلم، يتم االعتراف به مباشرة وإثباته ف

 :ة يتمفقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعفي حال 

 

 لشركة التابعةلمطلوبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والإلغاء االعتراف ب 

 إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية  ير مسيطرة 

  في حقوق الملكيةالمدرجة التحويل المتراكمة  اتفروقبإلغاء االعتراف 

  المستلماالعتراف بالقيمة العادلة للمقابل 

  تم إبقاؤهاالعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار 

  الربت أو الخسارة االعتراف بأي فائض أو عجز في 

 

، المستبقاةاألرباح  وأالربت أو الخسارة الشامل اآلخر إلى الدخل سابقاً في التي تم االعتراف بها المكونات من حصة الشركة األم يعاد تصنيف 

 بشكل مباشر.الصلة المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات كما هو مناسب، وعند الحاجة إذا قامت 

 

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

 

المالية. دون أن يصاحب ذلك سيطرة على أعمالها أو سياساتها إن الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها، 

من حقوق تصويت منشأة أخرى. تتمثل المشاريع المشتركة  %50و  20%تتراوح بي يظهر التأثير الجوهري عندما تمتلك المجموعة نسبة 

التشغيلية المالية والقرارات على موافقة باإلجماع تتطلب تعاقدي ومقيدة بترتيب  يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها في المنشآت التي

 االستراتيجية.و

 

تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق  استثماراتطريقة حقوق الملكية ) باستخدامالمشاريع المشتركة  تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة و

الموحدة حصة المجموعة من الدخل والمصاريف والتغيرات في حقوق ملكية القوائم المالية بالتكلفة. تتضمن هذه  ابتداءالملكية( ويتم إثباتها 

محاسبية مع السياسات المحاسبية التي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديالت بحيث تتوافق السياسات ال االستثمارات

 للمجموعة من تاريخ بداية ذلك التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة إلى تاريخ توقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة.

 

القيمة الدفترية  حقوق الملكية في الشركات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيضفي عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسارة حصتها 

الحد فيما عدا إلى لتلك الحصة بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل لتصل قيمتها إلى ال شيء، ويتم إيقاف االعتراف بأي خسائر إضافية 

 دفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.بسداد قد قامت المجموعة  أنللمجموعة التزام أو الذي يكون 

 

 عمليات مشتركة (ج)

 

( موجوداتها أو بما في ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ بها بصفة 1تثبت المجموعة فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة ما يلي: 

( إيرادات تقديم خدمات ناشئة عن حصتها في العمليات 3( مطلوباتها بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تحملها بصفة مشتركة، 2مشتركة، 

( مصاريفها بما في ذلك حصتها من أي مصاريف تم تحملها بصفة 5( حصتها من إيرادات تقديم خدمات العمليات المشتركة، 4، المشتركة

للسياسات مشتركة. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ذات الصلة بحصتها في عمل مشترك وفقاً 

 تطبق على تلك الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف.للمجموعة التي  المحاسبية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 أساس التوحيد )تتمة( 3-1

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (د)

 

وأي إيرادات ومصاريف  ير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة ما بين شركات المجموعة يتم استبعاد األرصدة والمعامالت 

بطريقة حقوق تمت المحاسبة عنها معامالت مع شركات عن يتم استبعاد األرباح  ير المحققة الناتجة وعند إعداد القوائم المالية الموحدة. وذلك 

 المستثمر فيها.حصة المجموعة في الجهة بقدر مقابل االستثمار وذلك الملكية 

 

دليل على حدوث انخفاض ولكن فقط إلى المدى الذي ال يشير إلى وجود يتم استبعاد الخسائر  ير المحققة بنفس طريقة األرباح  ير المحققة في 

 في القيمة.

 

 األدوات المالية 3-2

ية يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي للمجموعة عندما تصبت المجموعة طرف في األحكام التعاقد

 للوثيقة. 

 

 القياس األولي

 االستحواذ علىإلى بشكل مباشر إن تكاليف المعامالت التي تعزى تقاس الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة.  عند اإلثبات األولي،

خسارة( أو إصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربت أو ال

العتراف األولي. وبالنسبة لتكاليف ا عند إجراء، الحالةتضاف إلى أو يتم خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب 

في المعامالت المتعلقة باالستحواذ على موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة 

 الربت أو الخسارة. 

 

 تصنيف الموجودات المالية

 

 :الفئات التالية ضمنتصنف المجموعة موجوداتها المالية 

 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة 

  اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 

  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 

 التعاقدية.تعتمد هذه التصنيفات على نموذج األعمال للمجموعة فيما يتعلق بإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية 

 

 تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تحتفظ في نموذج أعمالها بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية

دة المستحقة على تعاقدية وعندما تؤدي البنود التعاقدية لألصل المالي في مواعيد محددة إلى تدفقات نقدية تشكل فقط دفعات المبل  األصلي والفائ

 في تاريخ التقرير ، تم تصنيف جميع األصول المالية كأصول مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة.المبل  األصلي القائم. 

 

  .روبالنسبة للموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربت أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخ
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 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية 

 

 إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية.  تستخدم طريقة الفائدة الفعلية لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص

 

الئتمانية وبالنسبة لألصول المالية بخالف األصول المالية المشتراة أو الممنوحة أساساً مع تدني في قيمتها االئتمانية )أي األصول ذات القيمة ا

و النقاط عند االعتراف األولي، فإن طريقة الفائدة الفعلية هي معدل خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم أ

 المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء ال يتجزأ من طريقة الفائدة الفعلية، وتكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( باستثناء

إلجمالية ألداة الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو، حيثما يكون ذلك مناسبا، توفر فترة أقصر للقيمة الدفترية ا

فائدة الفعالة الدين في االعتراف األولي. وبالنسبة لألصول المالية المشتراة أو الممنوحة أساساً مع تدني في قيمتها االئتمانية، يتم حساب طريقة ال

قعة مع التكلفة المطفأة ألداة الدين في بعد تعديل االئتمان من خالل حساب التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي تشمل الخسائر االئتمانية المتو

 االعتراف األولي. 

 

ائداً تُعّرف التكلفة المطفأة لألصل المالي على أنها المبل  الخات بقياس األصل المالي عند االعتراف األولي ناقص مبال  السداد الرئيسية ز

  األولي ومبل  االستحقاق، المعدل حسب مخصص الخسارة. إن القيمة اإلطفاء المتراكم باالستعانة بطريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبل

 الدفترية اإلجمالية ألي أصل مالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل مخصص الخسارة. 

 

المطفأة ووفقاً للقيمة العادلة من الدخل يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي تم قياسها الحقاً بالتكلفة 

عبر تطبيق الشامل اآلخر. وبالنسبة لألصول المالية  ير المشتراة أو الممنوحة أساساً مع تدني في قيمتها االئتمانية، يتم حساب إيرادات الفوائد 

ً )انظر أدناه(. طريقة الفائدة الفعلية على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي، باستثناء األصول  المالية التي تتدنى قيمتها االئتمانية الحقا

على التكلفة  وبالنسبة لألصول المالية التي تتدنى قيمتها االئتمانية الحقاً يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق طريقة الفائدة الفعلية

لألدوات المالية ذات القيمة االئتمانية المتدنية في فترات التقرير الالحقة بحيث  تقييم المخاطر االئتمانية  المطفأة لألصل المالي. وفي حال تحسن

الدفترية تصبت القيمة االئتمانية لألصل المالي  ير متدنية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق طريقة الفائدة الفعلية على القيمة 

 اإلجمالية لألصل المالي. 

 

مالية المشتراة أو الممنوحة أساساً مع تدني في قيمتها االئتمانية، تعترف المجموعة بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق طريقة وبالنسبة لألصول ال

الحساب إلى الفائدة الفعلية التي تم تعديل قيمتها االئتمانية على التكلفة المطفأة لألصل المالي من االعتراف األولي. وال يتم الرجوع في طريقة 

 اس اإلجمالي حتى لو تحسنت المخاطر االئتمانية لألصل المالي الحقاً وأصبحت قيمة األصل  ير معرضة للتدني. األس

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 

االئتمان المتوقعة يتم تحديث مبل  خسائر . أصولها المالية بالتكلفة المطفأة فيلخسائر االئتمانية المتوقعة لخسائر  تعترف المجموعة بمخصص

 .باألداة المالية المعنية ألوليمخاطر االئتمان منذ االعتراف ا التي طرأت علىعكس التغيرات يفي كل تاريخ تقرير ل

 

 هذه الموجوداتلالمتوقعة االئتمان يتم تقدير خسائر . وا بخسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجاريةتعترف المجموعة دائم

قتصادية العامة اللعوامل خاصة بالمدينين والظروف االمجموعة السابقة وتعديلها وفقًا  خبرةالمالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على 

 . لظروف في تاريخ التقرير ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاءلوتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع 

 

المحتملة على مدى العمر  حاالت التأخر في السدادعن جميع  الناجمةان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل خسارة االئتم

ا من الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة والتي من شهرا جزء 12ة االئتمان المتوقعة لمدة في المقابل ، تمثل خسار. وماليةالألداة لالمتوقع 

 التقرير. ا من تاريخ شهر 12حدوثها خالل في األداة المالية التي يمكن حاالت التأخر في السداد أن تنتج عن  المتوقع

 

  التخلف عن السداد ( تعريف 1)

 

المالية تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة تعثر في السداد أل راض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة السابقة إلى أن الموجودات 

 :التي تفي بأي من المعايير التالية  ير قابلة لالسترداد بشكل عام
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 للتعهدات المالية من قبل المدين ؛ أونقض عندما يكون هناك   - 

 المدين يقومرجية إلى أنه من  ير المرجت أو التي تم الحصول عليها من مصادر خاا داخليالحصول عليها تشير المعلومات التي تم  عندما - 

 .بالكامل )دون مراعاة أي ضمانات تملكها المجموعة(المبال  المستحقة قيمة الدائنين ، بما في ذلك المجموعة ،  بسداد

 

يوما على تاريخ  270د وقع عندما يمضى أكثر من التأخر في السداد قبصرف النظر عن التحليل الوارد أعاله ، ترى المجموعة أن و

 وجود معيار آخر للتخلف.  ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة إلثباتاستحقاق األصل المالي 

 

الخسارة. في حالة يتم تسجيل تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة في الربت أو 

لعادلة زائداً الموجودات أو المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها قيمتها العادلة من خالل الربت أو الخسارة، يعد مبل  القياس األولي هو قيمتها ا

 ة التجارية بسعر المعاملة.أو ناقصاً تكاليف المعامالت العائدة لالستحواذ أو االصدار للموجود أو المطلوب المالي. تقاس الذمم المدين

 

 انخفاض القيمة االئتمانية للموجودات المالية  (2)

 

رض تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر يضر بالتدفقات النقدية المقدرة في المستقبل لذلك األصل. وتشمل أدلة تع

 مكن مالحظتها حول ما يلي: األصل المالي إلى انخفاض في قيمته االئتمانية بيانات ي

 

 )أ( صعوبة مالية كبيرة للُمصدّر أو المقترض ؛

 

 ( أعاله( ؛2أحكام العقد ، مثل التأخر عن السداد أو تاريخ االستحقاق السابق )انظر )نقض )ب( 

 

المقترض ، بعد أن منت المقرض  ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها الذي منت قرض للمدين)ج( المقرض 

 امتياز/امتيازات للمقترض لم يكن ليمنحها في حاالت أخرى. 

 

 أو إعادة تنظيم مالي آخر ؛ أو هالمقترض إفالس يعلن)د( أصبت من المحتمل أن 

 

 .بسبب صعوبات مالية األصل الماليمتعلق ب سوق نشط زوال)هـ( 

 

 سياسة الشطب (3)

  

مالية شديدة وليس هناك أي احتمال واقعي  ضائقةمعلومات تشير إلى أن المدين يواجه  تتوفرتقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما 

اإلفالس ، أو في حالة الذمم  إعالن في إجراءات يكون قد شرعالمدين تحت التصفية أو  يتم وضع، على سبيل المثال عندما للخروج منها

قد تظل األصول المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التنفيذ  .أيهما أقربيكون قد مضى على تاريخ االستحقاق عامين، التجارية المدينة ، عندما 

يتم تحقيقها في الربت أو  أي مبال  مستردة .بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة ، مع مراعاة المشورة القانونية عند االقتضاء

 الخسارة.
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 القياس وإثبات خسائر االئتمان المتوقعة ( 4)

 

( تعثر)أي حجم الخسارة في حالة وجود  ومعدل الخسارة عند التعثرالتخلف عن السداد ،  باحتمالقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يتعلق 

بواسطة  المعدلةالبيانات التاريخية  يستند إلى تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف إن. وقيمة التعرض عند التعثر

ذلك بالقيمة الدفترية  عرض يتم للتعثر بخصوت الموجودات المالية،كما هو موضت أعاله. بالنسبة للتعرض  استشرافية للمستقبلمعلومات 

المبل  المسحوب كما في تاريخ التقرير ، إلى يشمل التعرض  فإنبالنسبة لعقود الضمان المالي ، و ،في تاريخ التقرير للموجوداتاإلجمالية 

التاريخي ، وفهم المجموعة الحتياجات التمويل  التوجهالمحدد على أساس التعثر تاريخ يُتوقع سحبها في المستقبل في  جانب أي مبال  إضافية

 من المعلومات المستشرفة للمستقبل وذات الصلة.  لمدينين ، و يرهالالمستقبلية المحددة 

 

ا ة وفقالتعاقدية المستحقة للمجموعبالنسبة للموجودات المالية ، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية 

، فإن  المستحق إليجارلبالنسبة وللعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي. 

ً  تتطابقالتدفقات النقدية المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة   لمعيار مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس اإليجار المستحق وفقا

 .عقود اإليجار 17المحاسبة الدولي 

 

مخصص المدين وفقًا لشروط األداة المضمونة ، فإن  تخلفا ألن المجموعة مطالبة بالدفع فقط في حالة النسبة لعقد الضمان المالي ، نظرب

وقع المجموعة استالمها من المدين أو أي أي مبال  تت المتكبدة ناقصئتمانية االخسارة الهو المدفوعات المتوقعة لسداد  ةالخسارة المتوقع

 .طرف آخر

 

السابقة ،  التقريرالخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة في فترة  الخسارة لألداة المالية بمبل  يساوي مخصصإذا قامت المجموعة بقياس 

مبل  بالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة لم تعد مستوفاة ، تقيس المجموعة الخسارة  الحالي أن شروط فترة التقريرولكن قررت في 

 .لها بسيطالتي تم استخدام نهج  الموجودات، باستثناء  ةالحالي الفترةا في تاريخ شهر 12االئتمانية المتوقعة لمدة الخسائر  يساوي

 

التعديل المقابل لقيمها الدفترية من خالل حساب مخصص  وإجراءيع األدوات المالية الربت أو الخسارة في جماالنخفاض في تدرج المجموعة 

، والتي يتم  الخسارة ، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر

 قائمةإعادة تقييم االستثمار ، وال تقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في إيرادات شاملة أخرى ومتراكمة في احتياطي االعتراف بها ك

 .المركز المالي

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 

 

وهري تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية لألصل المالي أو عند االنتقال الج

جميع المخاطر والمكاسب  كبيرإذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل  .إلى كيان آخر لجميع مخاطر ومنافع الملكية لذلك األصل المالي

الخاصة بملكية األصل وواصلت السيطرة على األصل المحول، يجب على المجموعة أن تعترف بالحصص المستبقاة في األصل والتزام 

المحول،  إذا احتفظت المجموعة بشكل كبير على جميع المخاطر والمكاسب المرتبطة بملكية األصل الماليمشترك مقابل المبال  التي قد تدفعها. 

 وضمان مقابل العائدات المستلمة.  يجب أن تواصل االعتراف باألصل المالي

 

واالعتراف المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبل  المقابل المستلم  الموجوداتعند استبعاد أحد 

الموجودات  لقياسها في األولىستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف عند استبعاد االو  .في الربت أو الخسارةبذلك 

 ال يتم إعادة تصنيفه الربت أو الخسارة المتراكمة مسبقًا في احتياطي إعادة تقييم االستثماراتالمالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر. إن

 .مبقاةإلى أرباح  ن يتم تحويلهبت أو الخسارة ، ولكإلى الر
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 المالية االلتزامات

المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  االلتزاماتيتم قياس جميع 

المالية التي تنشأ عندما ال يكون نقل األصل المالي مؤهالً إللغاء االعتراف أو عندما ينطبق نهج المشاركة  االلتزاماتإن  الربت أو الخسارة.

 .وفقًا للسياسات المحاسبية المحددة أدناه الصادرة عن المجموعة ، يتم قياسهقود الضمان المالي المستمرة وع

 

 االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة

 

( 2( مقاباًل محتمالً للمشتري )1عندما يكون االلتزام المالي )وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة المالية  االلتزاماتيتم تصنيف 

 قيمة عادلة من خالل الربت أو الخسارة. تم تحديده ك( 3) أو بغرض المتاجرة

 

 :إذا للمداولةيتم تصنيف االلتزام المالي كمحتفظ به 

 

 على المدى القريب ؛ أو تم الحصول عليه بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه 

  أوويحقق األرباح على المدى القصير المحددة التي تديرها المجموعة األدوات المالية  محفظةعند االعتراف المبدئي ، فهو جزء من 

  فعالةد ضمان مالي أو أداة تحوط عقالذي يكون مشتق ال، باستثناء أداة مالية مشتقة. 

 

، يمكن تحديده على أنه كقيمة عادلة أو مقابل عرض محتمل للمشتري  للمداولةااللتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به  تحديديمكن 

 :عند االعتراف المبدئي إذامن خالل الربت أو الخسارة 

 

  يقلل بدرجة كبيرة من تعارض القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ بطريقة أخرى ؛ أوكان 

 والذي تتم إدارته وتقييم أدائه على المالية أو كليهما ،  المطلوباتا من مجموعة من األصول المالية أو اللتزام المالي يشكل جزءكان ا

 المعتمدة للمجموعة أساس القيمة العادلة ، وفقًا إلدارة المخاطر أو اإلستراتيجية االستثمارية 

  العقد  بمعاملة 9رير المالي ، ويسمت المعيار الدولي للتق الماليةن المشتقات جزًءا من عقد يحتوي على واحد أو أكثر ميشكل كان

 بالكامل وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربت أو الخسارة. الموحد 

 

في الربت  المعترف بهاة ـيتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادل 

وفقاً للقيمة العادلة ومع ذلك، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها  .ة تحوطية محددةـأو الخسارة إلى الحد الذي ال تشكل جزًءا من عالق

التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك  ، يتم االعتراف بمبل  لتغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعزى إلى من خالل الربت أو الخسارة

خر االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر ، ما لم يتم االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزامات في الدخل الشامل اآل

في القيمة العادلة لاللتزام في الربت أو  في الربت أو الخسارة. يتم إدراج المبل  المتبقي من التغيير تتسبب عدم تطابق محاسبي من شأنهاالتي 

المالية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها  لاللتزاماتالخسارة. التغييرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر االئتمان 

 .إلغاء االلتزام المالي عند مبقاةبدالً من ذلك ، يتم تحويلها إلى أرباح والحقًا إلى الربت أو الخسارة ؛ 

 

القيمة العادلة من خالل  األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة والتي تم تعيينها من قبل المجموعة كما في 

 .يتم االعتراف بها في الربت أو الخسارةالربت أو الخسارة 

 

ً المطلوبات المالية   .بالتكلفة المطفأة التي يتم قياسها الحقا
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القيمة  ( محتسبة في3( محتفظ بها للتداول ، أو )2( مقابل عرض محتمل للمشتري ، أو )1) ال تعتبر بمثابةيتم قياس االلتزامات المالية التي 

 .، الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية الخسارةالعادلة من خالل الربت أو 

 

طريقة الفائدة الفعلية لحساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصيص مصروفات الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة تستخدم 

مقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية ال الخاتالفعلي هو السعر الذي 

األخرى( من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو  االلتزاماتتشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو 

 .ماليالم لتزاالفترة أقصر ، إلى التكلفة المطفأة لخالل )عند االقتضاء( 

 

 عدم االعتراف بالمطلوبات المالية

 

أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. يتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية استيفاؤها، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم 

 .لاللتزامات المالية المستبعدة والمبل  المدفوع والمستحق في الربت أو الخسارة

 

إطفاء واعتباره بشروط مختلفة إلى حد كبير ، يتم المحاسبة عن هذا التبادل  معينةعندما تتبادل المجموعة مع أحد المقرضين الحاليين أداة دين 

لي أو جزء االعتراف بالتزام مالي جديد. وبالمثل ، تقوم المجموعة بحساب أي تعديل جوهري لشروط االلتزام الحايتم لاللتزام المالي األصلي و

ا إذا كانت القيمة الحالية كون الشروط مختلفة اختالفًا كبيرمنه كتسوية لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد. من المفترض أن ت

م السعر المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم يتم دفعها بعد خصم أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدا

في المائة عن السعر الحالي المخصوم قيمة التدفقات النقدية المتبقية من االلتزام المالي األصلي. إذا لم يكن  10الفعلي األصلي ال تقل عن 

لنقدية بعد التعديل في ( االعتراف بالقيمة الحالية للتدفقات ا2( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل ؛ و )1التعديل جوهريًا ، يكون الفرق بين: )

 .التعديل ضمن األرباح والخسائر األخرىوالربت أو الخسارة كأرباح أو خسائر 

 

 المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية

 

المقاصة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات بحيث يدرج صافي المبل  في قائمة المركز المالي عندما يوجد للمجموعة حق نظامي ملزم إلجراء 

 وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 

 إعادة التصنيف

 

كون يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثال، عندما ي

 ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية.هذا ولفترة قصيرة أو طويلة. باالصل هناك تغير في نية اإلدارة إما االحتفاظ 

 

 قيمة الموجودات غير الماليةاالنخفاض في  3-3

 

 تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمة األًصل. وفى حال وجود مثل هذا المؤشر،

تكون القيمة القابلة لالسترداد  ألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد.بفحص سنوي لالنخفاض في قيمة اأو في حال توجب القيام 

أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة  -لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المدرة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة عند االستخدام 

تدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن ال

ة ويتم مجموعة من الموجودات. عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد تتجاوز قيمتها الدفترية، يعتبر األصل منخفض القيم

 تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات  ير المالية )تتمة( 3-3

 

السوق  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خفض التدفقات النقدية المقدرة المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات

ديد القيمة العادلة ناقص تكاليف االستبعاد، يتم أخذ معامالت السوق الحالية من حيث القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل. ولتح

 األخيرة في الحسبان. وفي حال عدم التمّكن من تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. 

 

عدم وجود خسائر انخفاض في القيمة مسجلة مسبقاً أو تم تقليصها.  يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على

للنقد. ويتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة  الوحدة المدرةوفي حال وجود هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو 

ً ـ فقط إذا ـ كان هناك أي تغير في االفتراضات المس تخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة المسجلة سابقا

فترية التي انخفاض في القيمة. ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الد

ثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات هذا العكس سبق وأن تم تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ  فيما لو تم إ

 ي قائمة الخسارة الشاملة الموحدة.ف

 

للتأكد من انخفاض قيمتها أو عندما   ير محدد سنوياً على مستوى الوحدة المدرة للنقد يتم فحص الموجودات  ير الملموسة التي لها عمر إنتاجي

 تشير الظروف أن القيمة الدفترية قد تكون انخفضت. 

 

 ممتلكات ومعدات 3-4

 

 اإلثبات والقياس (أ)

 

مباشرة تشمل التكاليف سعر الشراء وأية تكاليف تعود مباشرة إلى شراء االصل. تتضمن تكلفة الموجودات ذاتية االنشاء تكلفة المواد والعمالة ال

كاليف أخرى تعود مباشرة الى جعل األصول في الوضع التشغيلي المستهدف وتكاليف تفكيك وازالة المواد وتجهيز الموقع التي توجد وأي ت

 فيها هذه الموجودات وتكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة.

 

حتسب كبنود منفصلة )أي كمكونات رئيسية( ضمن الممتلكات عندما تختلف األعمار اإلنتاجية لألجزاء الهامة لبنود الممتلكات والمعدّات، فإنها ت

 والمعدّات.

 

متلكات يتم تحديد األرباح والخسائر عند استبعاد بند من الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية للم

 الموحدة.  الشاملة الدخلفي قائمة األخرى والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن اإليرادات 

 

 التكاليف الالحقة  (ب)

دية المستقبلية يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند في الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصا

كما يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات تكاليف  المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق.

 تقديم الخدمات اليومية للممتلكات والمعدات في الدخل الشامل حال تكبدها.

 

 )ج( االستهالك

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

 

حيث  يتم إثبات االستهالك في الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من هذه الممتلكات والمعدات

. يتم استهالك الموجودات المؤجرة خالل مدة أن ذلك يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في هذه األصول

هالك تأجيرها أو األعمار اإلنتاجية أيهما أقل ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول أن المجموعة ستمتلك األصل بنهاية مدة اإليجار. ال يتم است

 األراضي.

 

 

 

 

 



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(

 2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 السعودية()بالرياالت 

 

32 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 ممتلكات ومعدات 3-4

 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقارنة:فيما يلي 

 

 عدد السنوات 

  

 40 – 25 مباني  

 5 أثاث وتجهيزات 

 25 – 3 أجهزة حاسوب و معدات مكتبية 

            سنوات )أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقل( 10 تحسينات على مباني مستأجرة 

 4 سيارات 

 

 واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها عند الضرورة. يتم فحص طرق االستهالك

 

  قيد التنفيذ)د( أعمال رأسمالية 

عندما تكون األصول جاهزة لالستخدام  .قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض في القيمة معترف بها ةالرأسمالي األعمال اثباتيتم 

 .الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم احتسابه وفقًا لسياسات المجموعة بنودإلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تم تحويل المقصود ، ي

 

 الموجودات غير الملموسة 3-5

 

لتحديد االنخفاض تتكون الموجودات  ير الملموسة من برامج أعمارها اإلنتاجية محددة ويتم إطفاؤها على مدى عمرها اإلنتاجي ويتم تقييمها 

 في القيمة عندما يوجد ما يشير إلى أن الموجودات  ير الملموسة قد انخفضت قيمتها. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات

ط المتوقع الستهالك  ير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة مالية. تعامل أي تغييرات في العمر اإلنتاجي التقديري أو النم

 المنافع االقتصادية كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

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

 قائمة الدخل الشامل.

 

ء االعتراف بأصل  ير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغا

 ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عندما يتم إلغاء االعتراف األصل.

 

 سنوات. 3األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترات المقارنة هي 

 

 العقارات االستثمارية  3-6

 

نيف العقار المملوك لتحقيق إيرادات إيجار طويلة األجل أو إلنماء رأس المال أو كليهما والذي ال تشغله المجموعة كعقار استثماري. يتم تص

ماري تتضمن العقارات االستثمارية العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية. ويقاس العقار االستث

تتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال عنصر من عناصر العقارات  فته بما في ذلك تكاليف الصفقة وتكاليف االقتراض عند اللزوم.بتكل

فقط  األخرىاالستثمارية والتي يتم احتسابها بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل وتتم رسملة المصروفات الالحقة 

يتم ادراج جميع المصاريف األخرى في قائمة عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للعنصر ذو الصلة من العقارات االستثمارية. 

 الخسارة الموحدة عند تكبد المصاريف.

 

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

 متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في الدخل الشامل في الفترة التي يتم فيها إلغاء إثبات العقار.
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وتصبت تكلفته الدفترية في تاريخ إعادة التصنيف هي التكلفة في حال شغل المالك أي عقار استثماري، فإنه يعاد تصنيفه كممتلكات ومعدات 

تحويل العقار للمحاسبة عنه الحقاً كممتلكات ومعدات. عندما يتم إجراء تغيير في استخدام العقار االستثماري بدليل البدء بالتطوير بنية البيع، يتم 

 ر قيد التطوير.إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه الحقاً كعقا

 

 عقارات قيد التطوير 3-7

 

لعقارات تنشأ عقارات المجموعة قيد التطوير عندما يوجد تغير في استخدام العقار االستثماري بدليل البدء في التطوير بنية البيع ويعاد تصنيف ا

الدفترية كما في تاريخ إعادة تصنيفها. وتقيد الحقاً بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. إن االستثمارية كعقارات قيد التطوير بقيمها 

 ريف البيع.صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع التقديري في السياق العادي للنشاط ناقصاً التكاليف المتبقية إلكمال إعادة التطوير ومصا

 

 اإليجاردفعات  3-8

نجاز إن تحديد ما إذا كان ترتيب ما يضم )أو يحتوي( على إيجار يعتمد على فحوى الترتيب عند بداية اإليجار. يضم الترتيب إيجاراً إذا كان إ

صول الترتيب يعتمد على استخدام أصل بعينه )أو أصول(، والترتيب يضم أيضاً حق االنتفاع من األصل )أو األصول( حتى لو يرد األصل/األ

 صراحة في الترتيب. 

 

 ( عقد اإليجار التشغيليأ)

 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها طرف آخر، المؤجر، بجزء جوهري من المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية كعقود إيجار 

إيجار تشغيلي وذلك في الدخل الشامل )بدون أي تشغيلي. يتم إثبات المدفوعات بما في ذلك المصاريف المدفوعة مقدماً والتي تتم بموجب عقود 

 حوافز مستلمة من المؤجر( ويتم تحميلها على قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد اإليجار.

  

 ( عقد اإليجار التمويليب)

 

كعقود إيجار تمويلي. ويتم إثبات عقود اإليجار طر ومنافع الملكية کافة مخاودات التي تمتلك فيها المجموعة جولمر ايجاود إعقف تصنيم يت

وزيع كل دفعة التمويلي عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار، أيهما أقل. يتم ت

الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إدراج التزامات اإليجار بالصافي إيجار بين التزام اإليجار ونفقات التمويل بحيث يتم تحقيق معدل فائدة ثابت من 

صاريف من نفقات التمويل ضمن القروض المتداولة و ير المتداولة. يتم إدراج الفائدة المتعلقة بنفقات التمويل كتكاليف تمويل ويتم تحميلها كم

صيد المتبقي من التزامات اإليجار لكل فترة. يتم إثبات العقارات االستثمارية أو تتم رسملتها خالل فترة اإليجار لكي يحقق معدل فائدة ثابتة للر

 المثبتة كجزء ال يتجزأ من مجموع اإليجار خالل مدة عقد اإليجار بموجب عقود إيجار تمويلي وذلك بقيمتها العادلة.

 

 مصاريف مدفوعة مقدما 3-9

 

 خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.تقيد المصاريف المدفوعة مقدماً بالتكلفة ناقصاً أي 

 

 النقد ومافي حكمه 3-10

 

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة، إن وجدت، والتي تستحق  

قها خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء والتي تتاح للشركة بدون أي قيود. يتم تصنيف االستثمارات قصيرة األجل التي تزيد مدة استحقا

 شهراً كاستثمارات قصيرة األجل. 12شهور وتقل عن  3ألصلية عن ا

 

 العمليات غير المستمرة   3-11

 

 :إن العملية  ير المستمرة هي جزء من أعمال المجموعة، ويمكن تمييز العمليات والتدفقات النقدية بوضوح عن بقية أنشطة المجموعة والتي

 

 ات جغرافية.تمثل خط رئيسي منفصل لألعمال أو منطقة عملي 

 .هي جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط رئيسي أو منطقة عمليات جغرافية منفصلة 

 .هي شركة تابعة تم شراؤها حصريًا بهدف إعادة بيعها 
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 )تتمة(العمليات غير المستمرة   3-11

 

في كانت ، إذا للبيعكمحتفظ بها لتي يتم تصنيفها العملية للمعايير ء استيفااعند أو لتخلي أو التخلص اعند  ير مستمرة لتصنيف كعملية يحدث ا

 وقت سابق.

 

فت منذ عندما يتم تصنيف العملية على أنها عملية  ير مستمرة، يتم إعادة عرض قائمة الدخل الشامل الموحدة المقارنة كما لو أن العملية قد توق

 .رنةبداية السنة المقا

 

في ت  ير المستمرة لعمليان ايبة مرلضد ابعرة کخساد حواضها کمبل  رعم يترة ولمستمت العملياانتائج ن مرة لمستمت العملياد استبعام ايت

 دة.حولمل الشامل اخدلقائمة ا

 

ول القوائم المالية الموحدة بشكل حول القوائم المالية الموحدة. وتشمل جميع المالحظات األخرى ح 29يتم تقديم إفصاحات إضافية في إيضاح 

 رئيسي المبال  الخاصة بالعمليات المستمرة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع   3-12

 ير المتداولة على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان من المحتمل جدًا استردادها بشكل أساسي من خالل البيع بدالً من  الموجوداتف تصن

 لالستبعادمحتمالً للغاية ويكون األصل متاًحا  االستبعاداالستخدام المستمر. تعتبر معايير التصنيف المحتفظ بها للبيع مستوفاة فقط عندما يكون 

إلى أنه من  ير المحتمل إجراء تغييرات كبيرة أو  االستبعادته الحالية. يجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملية الفوري في حال

 .االستبعادقرار  العدول عن

 

نخفاض القيمة عند عتراف بخسائر اكاليف البيع ، أيهما أقل. يتم االا تالدفترية أو القيمة العادلة ناقصا بالقيمة يتم قياس هذه الموجودات عموم

والدخل   ةالربت أو الخسارة الموحد قائمةالناتجة عن إعادة القياس في  الالحقةالتصنيف المبدئي كمحتفظ بها للبيع والمكاسب والخسائر 

 الشامل اآلخر. 

 

للشركات المستثمر بها  وكذلك الحال بالنسبةهذه الموجودات،  طفاء أو استهالكال يمكن إمحتفظ بها للبيع ، عند تصنيف الموجودات ك

 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية. 

 

 الموظفين مزايا 3-13

 

 مزايا موظفين قصيرة األجل (أ

 

 تقاس التزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل بقيم  ير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.

 

قصيرة األجل أو البرامج المبنية على الربت في حال وجود التزامات قانونية يتم االعتراف بااللتزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية 

نحو  حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبال  مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على

 موثوق به.

 

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات (ب

 

نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة  ير ممولة ويتم حسابها عن طريق تقدير  تعويضاتخطة تجاه تتم المحاسبة عن التزام المجموعة 

 المحددةمبل  المكافأة المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم ذلك المبل . يتم حساب التزامات المنافع 

ً من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. يتم إثبات إعادة قياس التزام المنافع المحدد ة التي المطلوب سنويا

حددة . وتقوم المجموعة بتحديد مصاريف الفائدة على التزام المنافع المالموحدةالدخل الشامل  قائمة في فوراتتضمن أرباح وخسائر اكتوارية 

ألخذ بعين للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى التزام المنافع المحددة مع ا

خرى ذات الصلة االعتبار أي تغيرات في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لسداد المنافع. يتم إثبات مصاريف الفائدة والمصاريف األ

 بخطط المنافع المحددة في مصاريف الموظفين في الربت أو الخسارة.
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 المخصصات 3-14

 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد 

سعر لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير المبل  بشكل يعتمد عليه. يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ب

 يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة مالية.

 

 ة التجهيزات( مخصص إزالأ)
 

يرية ويتم يتم إثبات المخصصات مقابل تكاليف إزالة التجهيزات بالقيمة الحالية التكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام تدفقات نقدية تقد

التجهيزات. يقيد مصروف قيدها كجزء من تكلفة األصل المحدد. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزامات إزالة 

التجهيزات ويتم إلغاء الخصم عند تكبده ويتم اثباته في قائمة الدخل الشامل كتكلفة تمويل. يتم سنوياً مراجعة التكاليف المستقبلية التقديرية إلزالة 

 وذلك من تكلفة األصل.تعديلها عند اللزوم. يتم خصم التغيرات في التكاليف المستقبلية التقديرية أو في معدل الخصم المطبق 

 

 الزكاة 3-15

 

قة بملكية تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة والزكاة المتعل 

ة المستحقة بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، الشركة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الشاملة. يتم تسجيل المبال  اإلضافي

 ً  عند تحديدها. تقوم المجموعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف  ير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقا

 لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 3-16

 

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

 المعامالت.

 

بذلك  ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف 

ة بالفائدة اريخ. إن ربت أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة، المعدلالت

 الفعلية والدفعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.

 

 القطاعية التقارير 3-17

 

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

 

تعمل في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق إيراد وتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة  (1)

 بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة.

 

الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتحليل نتائج عملياتها بصورة مستمرة من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع يقوم المسؤول  (2)

 الموارد وتقييم األداء.

 

 كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل. (3)

 

تشغيلية البنود العائدة بشكل مباشر إلى أحد القطاعات، باإلضافة تشتمل النتائج القطاعية المعروضة على لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات ال

وحيث أن المجموعة تدير أعمالها في المملكة العربية السعودية لذلك لم يتم عرض أي قطاعات  إلى البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

 جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة. 
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 رأس المال  3-18

 

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

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

 

 توزيعات األرباح  3-19

 

هائية في يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح الن

 السنة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

 

 احتياطي نظامي  3-20

 

بعد تسوية خسائرها المتراكمة، ان ٪ من صافي ربحها في كل سنة 10لشركة، يجب على الشركة تجنيب ما ال يقل عن ل االساسينظام لل وفقا

٪ 30عندما يبل  مجموع االحتياطي  من التحويالت تقرر وقف المزيديمكن للشركة ان ٪ من رأس المال. 30حتى يبل  هذا االحتياطي وجدت، 

 . إن هذا االحتياطي  ير قابل للتوزيع. من رأس المال 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 3-21

 

 بيع الممتلكات (أ

 

تثبت المجموعة اإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج يتكون من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي 

 :15للتقرير المالي رقم 

 العمالء: العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا وتعهدات وتضع معايير يجب الوفاء بها.تحديد العقود مع  –1الخطوة 

 تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل. –2الخطوة 

المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تحويل البضائع أو الخدمات تحديد سعر المعاملة: سعر  - 3الخطوة 

 المصرح بها إلى العميل، باستثناء المبال  المحصلة نيابة عن الغير.

د، ستخصص تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واح - 4الخطوة 

 المجموعة سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبل  يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

 االعتراف باإليراد عندما تفي المنشآت بالتزام األداء. - 5الخطوة 

 

 ند الوفاء بأحد الشروط التالية:تغطي المجموعة التزام األداء وتعترف باإليراد بمرور الوقت، ع

 

 يستلم ويستهلك العميل في نفس الوقت المزايا الناتجة عن أداء المجموعة عند التنفيذ. .1

 يُشكل أداء المجموعة أو يحّسن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه; .2

دامات بديلة، ويكون للمجموعة حق نافذ في استتتتتالم إن أداء المجموعة ال يترتب عليه أي موجودات للمجموعة مع أي استتتتتخ .3

 دفعات لألداء المنجز حتى تاريخه.

 

 بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم عندها استيفاء أحد الشروط أعاله، يتم اثبات اإليراد عند الوفاء بالتزام األداء.

 

ت المصرح بها، ينتج عن ذلك أصل عقد قائم على المقابل المالي عند وفاء المجموعة بالتزام أداء من خالل تسليم البضائع أو الخدما

 المحقق من األداء. عندما تتجاوز المبال  المفوترة للعميل قيمة اإليرادات المثبتة، ينشأ عن ذلك التزام العقد.
 

 المحددة في العقد.تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدين، مع االخذ بعين االعتبار شروط الدفع 
 

الشاملة الموحدة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة ويمكن، إذا  الدخلتثبت اإليرادات في قائمة 

 اقتضى األمر، أن يتم قياس اإليرادات والتكاليف بصورة يعتمد عليها. 

 

التي تفوق فواتير العقود  ير المكتملة المتضمنة في الموجودات المتداولة. وتظهر الفواتير  تظهر التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة

 التي تفوق التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة للعقود  ير المكتملة ضمن المطلوبات المتداولة.
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 تقديم الخدمات (ب

 
لرجوع من خالل ا يمكن فيها تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات على مدار فترة زمنية

ذي اإليرادات فقط إلى الحد الب االعترافعندما يتعذر قياس النتيجة بشكل موثوق ، يتم التقرير. وإلى مرحلة إتمام المعاملة في تاريخ 

 تكون فيه المصروفات المتكبدة قابلة لالسترداد.

 

 تكلفة اإليرادات 3-22

 

المجموعة عدداً كبيراً من قطع األراضي المنفصلة. ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع األراضي المباعة خالل الفترة، تقوم تمتلك 

اإلدارة بتقدير تكاليف البنية التحتية لكامل مشتتتتتتروع التطوير. يتم تخصتتتتتتيص تلك التكاليف لكل قطعة أرض. يتم فحص هذه التقديرات 

عديلها عندما تستتتتتتتدعي الحاجة ذلك. قد يؤدي تغير جوهري في هذه التقديرات إلى وجود تكاليف إضتتتتتتافية يتم بشتتتتتتكل منتظم كما يتم ت

 تسجيلها في الفترات المستقبلية فيما يتعلق باإليرادات المثبتة في فترة سابقة.

 

ات العالقة. وتعتمد تكلفة اإليراد على تشتتمل تكلفة إيرادات مشتتاريع الفلل الستتكنية تكلفة األرض والتطوير وتكاليف الخدمات األخرى ذ

 نستتتتتتبة التكلفة المتكبدة حتى تاريخه فيما يتعلق بالوحدات المباعة إلى إجمالي التكلفة اإلجمالية لكل حدة. وتعتمد تكاليف اإليرادات من

 لتقديم الخدمات. إدارة المرافق والبرامج التعليمية الدورات التدريبية وخدمات إدارة العقارات على التكلفة الفعلية 

 

 المصاريف  3-23

 

إن مصاريف البيع والتسويق هي المصاريف الناتجة من جهود المجموعة في التسويق والبيع. تُصنف جميع المصاريف األخرى، باستثناء 

تكاليف إيرادات البيع  التكاليف المباشرة من اإليرادات والنفقات المالية، كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف العمومية بين

 والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 

 الدخل التمويلي والدخل من توزيعات األرباح وتكلفة التمويل 3-24

 

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

الستالم استحقاقها في الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح في الدخل الشامل عند استحقاق الشركة 

 الدفعة.
 

ض القيمة المثبتة في الموجودات المالية. تتكون تكاليف التمويل من مصاريف الفائدة من االقتراض وإلغاء الخصم للمخصصات وخسائر انخفا

 عالة.يتم إثبات تكاليف التمويل التي ال تتعلق بشكل مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل في الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الف

 

 ربحية السهم 3-25

 

اب ربحية السهم األساس بقسمة الربت أو الخسارة التي تعزى تعرض المجموعة ربحية السهم األساس والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتس

ربحية  للمساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجت لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والمعدلة ألسهمها المملوكة. يتم احتساب

ديين والمتوسط المرجت لعدد األسهم العادية القائمة المعدلة السهم المخفضة من خالل تعديل الربت أو الخسارة التي تعزى للمساهمين العا

 ألسهمها المملوكة لتعكس أثر جميع األسهم العادية المحتمل إصدارها.
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 معدات ممتلكات و (4
 

 
 تركيباتأثاث و يمبان أرض

أجهزة حاسوب 
 ومعدات مكتبية

تحسينات على 
 سيارات المأجور

 قيدإنشاءات 
 المجموع التنفيذ

         2017يناير  1كما 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 بداية السنةصافي القيمة الدفترية 

 2,022,171 1,470,959 - 10,500 423,647 117,065 - - إضافات

 3 - - - - 3 - - استبعادات

 (1,775,871) - (219,274) (48,057) (285,287) (204,743) (1,018,510) - المحمل االستهالك

 51,309,784 7,768,046 115,086 205,684 1,035,172 223,875 33,078,410 8,883,511 نهاية السنةصافي القيمة الدفترية 

         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

         2018ديسمبر  31المنتهية في السنة 
 51,309,784 7,768,046 115,086 205,684 1,035,172 223,875 33,078,410 8,883,511 بداية السنةصافي القيمة الدفترية 

 738,285 729,068 - - 9,217 - - - إضافات

 - (552,224) - 281,857 102,553 167,814 - - الشركة (الى) /منالمحول 

 (27,449) - - - (1,102) (26,347) - - استبعادات 

 (1,664,430) - (97,587) (164,730) (303,418) (80,186) (1,018,509) - المحمل االستهالك

 (37,452) - (16,893) (6,475) (13,539) (545) - - المعاد تصنيفه كمحتفظ به للبيع 

 50,318,738 7,944,890 606 316,336 828,883 284,611 32,059,901 8,883,511 الدفترية نهاية السنةصافي القيمة 

         2018ديسمبر  31كما في 
 65,881,801 7,944,890 554,732 743,176 3,190,660 5,390,318 39,174,514 8,883,511 التكلفة

 (15,563,063) - (554,126) (426,840) (2,361,777) (5,105,707) (7,114,613) - االستهالك المتراكم

 50,318,738 7,944,890 606 316,336 828,883 284,611 32,059,901 8,883,511 صافي القيمة الدفترية
 

 0.02: 2017مليون لاير سعودي ) 0.02حول األرض التي تملكها. خالل السنة، تم تخصيص استهالك  بقيمة  اللوحاتالتكلفة المتكبدة من الشركة لبناء جدار  2018ديسمبر 31في  كما التنفيذ قيدتمثل اإلنشاءات 

 .للعقارات االستثمارية، وهو ما يمثل استهالك الممتلكات والمعدات المستخدمة من قبل فريق إدارة مشاريع العقارات االستثمارية للمجموعة (مليون لاير سعودي

 

.2017و 2018لممتلكات والمعدات خالل عامي ا على . كما لم يتم رسملة تكاليف االقتراض2017و 2018عامي لم يكن هناك أي انخفاض في القيمة في 
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 معدات )تتمة(ممتلكات و 4

 كما يلي: موزع الشاملة الموحدة الدخلقائمة المحمل على االستهالك  ان مصروف 4 – 1

 

  2018 2017 

    

 99,215 60,205  تكلفة اإليرادات 

 1,640,595 1,551,468  مصاريف إدارية وعمومية 

 17,806 29,200  مصاريف بيع وتسويق

  1,640,873 1,757,616 

 

 وجودات غير ملموسةم (5

 

 برامج الحاسب اآللي 
  2017يناير  1كما في 

 3,535,855 التكلفة

 (1,414,606) اإلطفاء المتراكم

 2,121,249 صافي القيمة الدفترية

  

  2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 2,121,249 بداية السنةصافي القيمة الدفترية 

 216,236 إضافات

 (711,557) اإلطفاءمصروف 

 1,625,928 صافي القيمة الدفترية نهاية السنة

 

 2017ديسمبر  31كما في 

 

 3,752,090 التكلفة

 (2,126,162) اإلطفاء المتراكم

 1,625,928 القيمة الدفترية صافي

  

  2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 1,625,928 بداية السنةصافي القيمة الدفترية 
 46,875 إضافات
 (480,728) اإلطفاء مصروف

 1,192,075 نهاية السنةصافي القيمة الدفترية 

  

  2018ديسمبر  31كما في 

 3,798,966 التكلفة
 (2,606,891) اإلطفاء المتراكم

 1,192,075 صافي القيمة الدفترية

 

 عقارات استثمارية (6
 

 يتم قياس العقارات االستثمارية للمجموعة بالتكلفة.
  2018 2017 

    

 2,399,398,009 2,424,196,064  يناير 1

 24,798,055 12,550,034  إضافات

 2,424,196,064 2,436,746,098  ديسمبر 31

 

مليار  5.9: 2017) مليار لاير سعودي 5.6بمبل   2018 ديسمبر 31تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 

 حول القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير.  7أنظر إيضاح رقم مستقلين مؤهلين مهنيا.  مثمنينمن قبل  لاير سعودي(

 
 لعقارات االستثمارية.في ا، لم يتم رسملة تكاليف اقتراض 2017و 2018 عامي في
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 )تتمة( عقارات استثمارية - 6

 عمليات التقييم
 

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

مهنية ذات صلة ومعترف بها، وهي أيضاً عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ولديها خبرة حديثة في مواقع وقطاعات العقارات 

التقارير  االستثمارية. تتضمن اإلدارة المالية للمجموعة فريقا يقوم بمراجعة التقييمات التي يقوم بها المقيمون المستقلون أل راض إعداد

 .إدارة الشركةالمالية. ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى 
 

 تقوم اإلدارة المالية في نهاية كل سنة مالية:
 
 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل؛ -

 تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة. و -

 مناقشات مع المقيم المستقل.إجراء  -
 

 أساليب التقييم التي يقوم عليها تقدير اإلدارة للقيمة العادلة
 

بناء على مدخالت هامة قابلة للمالحظة وتم تصنيف قياس القيمة العادلة تم تنفيذ التقييم باستخدام منهج السوق المماثل ومنهج القيمة المتبقية 

 ت:كمستوى ثالث. تشمل هذه المدخال
 

 معدل الخصم

في توقعات  التيقنمما يعكس المخاطر الكامنة المرتبطة بتطوير األصول العقارية. بالنظر إلى عدم 

عكس المخاطر في تحقيق التوقعات يالمستقبل )اإليرادات والتكلفة(، يتم اعتماد معدل الخصم ل

 المفترضة.

  

 يعكس سعر قطع األراضي السكنية والتجارية المماثلة سعر قطع األراضي المماثلة

  

 تعكس الفترة الزمنية المفترضة التي ستستغرقها للتخلص من األصل. فترة األستبعاد

  

 تكاليف البنية التحتية
تعكس التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية للطرق، والصرف الصحي، والمياه، وشبكات الكهرباء وأنظمة 

 الصرف الصحي.
 

 لم تكن هناك أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.
 
 عقارات قيد التطوير (7
 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31 إيضاح 

    

 112,626,215 156,639,230  يناير 1

 43,991,929 60,179,516  إضافات

 4,236,540 - 8 االستحواذ على شركة تابعة

 (4,215,454) (40,757,376)  يرادات الإتكلفة تحويل إلى 

 156,639,230 176,061,370  ديسمبر 31
 

. وتتعلق هذه المشاريع 2017، وافق مجلس اإلدارة على مشروعين عقاريين جديدين سيبدأ تنفيذهما في عام 2016خالل شهر ديسمبر

وكانت السكنية  الوحداتبإطالق  مشروع  2017ببناء وبيع الفيالت السكنية وبيع قطع األراضي المطورة. قامت الشركة خالل عام 

العمل المنجز في المشروع                                  نسبة ق بشكل رئيسي بدفعات مقدمة ودفعات حسب تتعل 2018اإلضافات خالل سنة 

ديسمبر  31شركة جونز الن  السال في المعد بواسطة قييم التتقرير  حسب التطوير للمجموعة قيد . بلغت القيمة العادلة للعقاراتللمقاول

 .مليون لاير سعودي( 718: 2017) مليون لاير سعودي 356تقريبا ما قيمته  2018

. 

 يلي: ان األرصدة أعاله مفصلة وفقا لهذه الفئات كما  

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 46,585,932 46,585,932   لغرض البيعأراضي محتفظ بها للتطوير 

 110,053,298 129,475,438  ممتلكات قيد التطوير

  176,061,370 156,639,230 
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 الحصص في منشآت أخرى (8

 

 الشركات المستثمر بها  وفقا لطريقة حقوق الملكية 8-1

 نسبة الملكية 

ديسمبر  31

2018 

ديسمبر  31

2017  

ديسمبر  31

2018 

ديسمبر  31

2017 

     استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 7,638,592 7,614,302 %50 %50 مكارم للضيافة المحدودة )"مكارم للضيافة"(شركة 

   7,614,302 7,638,592 

 

 :هي كما يلي الحركة في االستثمار في شركة مكارم للضيافة ان (1)

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

    

 (917,873)  7,638,592  يناير 1الرصيد في 

  17,500,000  -  إضافات

 (239,384)  (24,290)  حصة الشركة في صافي خسارة شركة مكارم

 (8,704,151)  -  تعديالت أرباح مؤجلة

 
 يسمبر 31الرصيد في 

  
7,614,302 

 
 7,638,592  

 

لكل مليون لاير سعودي  17.5، قامت الشركة والمساهم اآلخر )دور( في شركة مكارم للضيافة باستثمار إضافي بقيمة 2017خالل عام 

ية منهما. وبما أن االستثمار اإلضافي قد أدى إلى تحقيق قيمة إيجابية في استثمار حقوق الملكية، فقد تم استبعاد األرباح المؤجلة المتبق

 للمزيد من التفاصيل. 16مليون لاير سعودي مقابل القيمة االستثمارية. انظر اإليضاح  8.7والبالغة 

 

الستثمارات الشركات المستثمر بها وفقا لطريقة حقوق الملكية كما في وللسنة لى القيم الدفترية ي الموجودات إفيما يلي تسوية صاف

 المنتهية في ذلك التاريخ:

 

 قائمة المركز المالي ملخص 

 

 مكارم للضيافة 

 2018 2017 

 57,257,892 54,944,602 مجموع الموجودات

 (3,178,482) (913,773) المطلوبات مجموع

 54,079,410 54,030,829 الموجوداتصافي 

   

 %50 %50 حصة المجموعة %

 27,039,705 27,015,415 حصة المجموعة بالريال السعودي

 (19,401,113) (19,401,113) تعديالت أرباح مؤجلة

  7,638,592  7,614,302 القيمة الدفترية لالستثمارات

 

 

  



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (ةالسعودي الت)بالريا

 

42 

 )تتمة( الحصص في منشآت أخرى - 8

 )تتمة( المستثمر بها  وفقا لطريقة حقوق الملكيةالشركات  8-1

 

 الربت أو الخسارة قائمة ملخص 

  مكارم للضيافة 

 2018 2017  

    

  (438,768) (48,580) مصاريف عمومية وإدارية
    

الزكاة  لصافي الخسارة قب  (48,580) (438,768)  

الزكاةمصروف   - (40,000)  
    

  (478,768) (48,580) صافي الخسارة

 

 :هي كما يلي الحركة في االستثمار في شركة أماك ان( 2
 
   

 2018 2017 

   

 26,775,179 - يناير 1الرصيد في 

 (908,179) - حصة الشركة في صافي خسارة  شركة أماك

إضافية من حصة  %50من حصة الملكية من االستحواذ على  %50إعادة قياس 

 الملكية

 
- 

 
1,059,135 

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

 -  -  ديسمبر 31الرصيد في 

 

مليون لاير سعودي.  17، وافق مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح على رأس المال المتبقي لشركة أماك بمبل  2017سنة خالل 

% من حصص رأس  50)والذي يملك  قدمت المجموعة عرضا رسميا للمساهم اآلخر في شركة أماك وبناء على موافقة مجلس اإلدارة،

. خالل فترة الثالثة 2017مارس  13للحصول على رأسمالها بالكامل مقابل المقابل المذكور، والذي قبله المساهمون اآلخرون في  المال(

يع اإلجراءات المطلوبة وأصبت لدى المجموعة  السيطرة على أماك ، استكمل كال الطرفين جم2017ديسمبر 31أشهر المنتهية في 

وسجلت ربت في  2017ديسمبر  31. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتوحيد نتائج شركة أماك كما في 2017ديسمبر  31اعتبارا من 

الدفترية في استثمارها في شركة أماك عند االستحواذ مليون لاير سعودي يتعلق بزيادة القيمة  12.26الموحدة بمبل   ةالشامل الدخلقائمة 

٪ في شركة أماك. وقد تمكنت الشركة 50٪ إضافية من رأس مال شركة أماك، وتمت إعادة قياس حصة الملكية الحالية البالغة 50على 

هتما باالستمرار في مساهمته من الحصول على سعر منافس مما نتج عنه مكسب يرجع في المقام األول إلى أن المساهم اآلخر لم يكن م

 0.91في شركة أماك ألن مقره في الرياض ومقر  عقارات أماك االستثمارية في المدينة المنورة. كما سجلت الشركة خسارة قدرها 

 مليون لاير سعودي كحصة من صافي خسارة أماك حتى تاريخ الحصول على السيطرة.

 

قد تغيرت  2017،  مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكانت إيرادات المجموعة لعام 2017يناير  1 بتاريخلو تم االستحواذ  فيما

 مليون لاير سعودي. 22.4قد تغيرت إلى  2017مليون لاير سعودي، كما أن الخسارة لعام  37إلى 

 

 

تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في شركة مملوكة سابقا ( أرباح من استحواذ على شركة تابعة وإعادة قياس استثمارات  3

 تابعة

  

 2017 ديسمبر 31 إيضاح

   

   

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

 1,059,135 ب إضافية من حصة الملكية في أماك %50ربت من إعادة قياس 

  12,257,013 
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 )تتمة( لحصص في منشآت أخرى( 8

 )تتمة( الشركات المستثمر بها  وفقا لطريقة حقوق الملكية 8-1

 

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

 

 2017 ديسمبر 31 

  

  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها من أماك:

  

 58,943,587 نقد وما في حكمه 

 3 ممتلكات ومعدات

 4,236,540 عقار قيد التطوير

 (2,607,956) ذمم دائنة

 (4,401,991) مطلوب لجهة ذات عالقة

 (169,906) مصاريف مستحقة

 (876,264) زكاة مستحقة

 55,124,013 صافي الموجودات القابلة للتحديد

  

 (26,926,135) الملكيةمن حصة  %50ناقصاً: القيمة الدفترية لنسبة الـ 

 (17,000,000) مقابل الشراء 

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

 

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

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

 المخصومة.

 

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

 2017 ديسمبر 31  

   

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

 (26,502,871 ) من صافي موجودات أماك %50لقيمة العادلة لنسبة 

 1,059,135  إضافية من حصة الملكية في أماك %50ربت من إعادة قياس 
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 )تتمة( لحصص في منشآت أخرى( 8

 )تتمة( الشركات المستثمر بها  وفقا لطريقة حقوق الملكية 8-1

 تدفقات نقدية  -مقابل الشراء ( 4

 

 فيما يلي تفاصيل صافي النقد المكتسب من االستحواذ على أماك:

 2017ديسمبر  31  

   

 58,943,587  نقد وما في حكمه 

 (17,000,000 ) ناقصاً: التدفقات النقدية الصادرة لالستحواذ على شركة تابعة

  41,943,587 

 

 .2018خالل  ( لم يكن هناك استحواذات5

 

 الشركات التابعة 8-2

 

مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط من أسهم  2018ديسمبر  31إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في 

لم يذكر  ير  عادية مملوكة مباشرة من قبل المجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة ما

 ذلك. إن بلد التأسيس هو أيضا مقر العمل الرئيسي.

 

 حصة الملكية الفعلية   

 2017 2018 رأس المال المدفوع بلد التأسيس الشركات التابعة

     

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

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

 شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة 

 %80 %80 467,765,000 السعودية )"الغراء"( 

 %60 %60 1,333,300 السعودية شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة )"مدرار"(

 %100 %100 50,000,000 السعودية رفة العقارية المحدودة )"أماك"( شركة المع

 

. تعمل شركة الغراء في أنشطة مماثلة للشركة. 2018ديسمبر  31لم تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع عملياتهما كما في 

 وتعمل شركة مدرار في تقديم خدمات االستشارة واإلدارة المرتبطة بالعقارات.

 

 للعمليات المشتركة التالية:تتضمن حسابات مدرار النتائج المالية 

 

 نسبة الملكية 

 2018 2017 

   

 39.14 39.14 مجموعة االستشارات الهندسية /شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة نيكين سيكي ليميتد / 

 

الشركة التابعة تصنيف تم كما في تاريخ التقرير، قرر مجلس إدارة المجموعة بيع حصة المجموعة في شركة مدرار، وبالتالي 

 .29كمحتفظ به للبيع في هذه القوائم المالية الموحدة، انظر التفاصيل إيضاح 
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 )تتمة( الحصص في منشآت أخرى(  8

 حقوق الملكية غير المسيطرة 8-3

 

وإّن المبال  المفصت فيما يلي المعلومات المالية الموجزة لكل شركة تابعة تمتلك حقوق ملكية  ير مسيطرة تُعَد جوهرية للمجموعة. 

 عنها لكل شركة تابعة هي المبال  قبل حذف أي معامالت بين شركات المجموعة.

 المجموع  مدرار  الغراء قائمة المركز المالي المختصرة

 2018 2017  2018 2017  2018 2017 

         

 14,114,332 13,956,633  13,914,332 13,756,633   200,000  200,000 موجودات متداولة

 (4,757,779) (7,068,678)  (4,402,175) (6,634,272)   (355,604)  (434,406) مطلوبات متداولة

 9,356,553 6,887,955  9,512,157 7,122,361   (155,604)   (234,406) صافي الموجودات المتداولة

         

 467,639,207 467,602,452  74,207 37,452   467,565,000  467,565,000 موجودات  ير متداولة

 (4,180,367) (4,702,187)  (4,180,367) (4,702,187)  - - مطلوبات  ير متداولة

 463,458,840 462,900,265  (4,106,160) (4,664,735)   467,565,000  467,565,000 صافي الموجودات غير المتداولة

         

 472,815,393 469,788,220  5,405,997 2,457,626   467,409,396  467,330,594 صافي الموجودات

         

حقوق الملكية  ير المسيطرة 
  2,162,399 983,050   93,481,879  93,466,119  المتراكمة

 

94,449,169 

 

95,644,278 

 

 الدخل الشامل  قائمة )الخسارة(/ملخص 
 المجموع  مدرار  الغراء 

 2018 2017  2018 2017  2018 2017 

         

 16,906,696 11,878,965  16,906,696 11,878,965  - - إيرادات

 646,517 (3,483,948)  711,712 (3,405,146)  (65,195) (78,802) )الخسارة(/ الدخل للسنة

 (857,891) 456,775  (857,891) 456,775  - -  )الخسارة(الدخل الشامل اآلخر/ 

 (211,374) (3,027,173)  (146,179) (2,948,371)  (65,195) (78,802) ةالشامل الخسارةمجموع 

         

)الخسارة(/الدخل الموزع على حقوق 

 الملكية  ير المسيطرة

 

 

(15,760) 

 

 

(13,039) 

  
 

(1,362,058( 

 
 

284,685 

  

 

(1,377,818) 

 

 
271,646 

 مجموع الخسارة الشاملة الموزعة على

 (58,471) (1,179,349)  (13,039) (15,760) حقوق الملكية  ير المسيطرة  

  

 

(1,195,109) 

 

 

(71,510) 

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية 

 المسيطرة  ير 

 
 

- 

 
 

- 

  

 

- 

 

 

1,005,104 

  

 

- 

 

 
1,005,104 

 

 مدرار  الغراء ملخص التدفقات النقدية

 2018 2017  2018 2017 

      

 2,726,976 727,088  - - األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (16,178) (9,216)  - - يةنشطة االستثماراأل التدفقات النقدية من

 (2,512,760) -  - - التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 

 198,038 717,872  - - في حكمهصافي الزيادة في النقد وما 
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 ذمم مدينة تجارية (9

  

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31  

    

    

 6,284,646  6,765,394   فلل سكنية /عمالء تجاريون لبيع قطع أراضي

 13,650,230  4,845,127   عمالء تجاريون مقابل خدمات

  11,610,521 19,934,876 

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

  11,610,521 18,374,126 

 (3,063,071) -  ناقصاً: أقساط تستحق بعد سنة واحدة

  11,610,521 15,311,055 

 

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

 خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدالت السوق الحالية لتحديد القيمة العادلة.

 

( من  ٪55: عميلين يمثالن  2017٪ )39 يمثالنيوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية حيث أن عميلين 

 إجمالي  الذمم التجارية المدينة.

 

لاير سعودي( تتعلق بمخصص الديون المشكوك في  3,000: 2017لاير سعودي )ال شيء  بمبل   فقامت المجموعة بإدراج مصاري

 .الموحدة ةالشامل الدخلضمن "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة  فتحصيلها من مدينيها التجاريين. تم إدراج المصاري

 

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

  ير المتوقع استردادها.

 

 :هي كما يلي مخصص الديون المشكوك في تحصيلهافي حركة ال ان

 

 2018 2017 

   

 1,557,750 1,560,750 يناير 1

 3,000 642,050 إضافات

 - (2,202,800) (29معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع )أيضاح 

 1,560,750 - ديسمبر 31

 

 مقدرة لعقود غير مكتملة  وارباحتكاليف متكبدة  (10

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 4,215,454 44,972,831  تكاليف متكبدة لعقود  ير مكتملة 

 3,089,641 23,386,181  مقدرة  ارباح

  68,359,012 7,305,095 

 (4,046,695) (26,594,585)  ينزل: فواتير صادرة حتى تاريخه 

  41,764,427 3,258,400 
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 )تتمة(مقدرة لعقود غير مكتملة  وارباحتكاليف متكبدة     (10

 

 الموحدة تحت المسميات التوضيحية التالية:تدرج المبال  المذكورة أعاله في هذه القوائم المالية 

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

  تكاليف متكبدة وارباح مقدرة تجاوزت فواتير عقود  ير مكتملة
 

43,536,142 

 

3,733,407 

  * فواتير تجاوزت تكاليف متكبدة وارباح مقدرة لعقود  ير مكتملة
 

(1,771,715) 

 

(475,007) 

  41,764,427 3,258,400 

 

المتكبدة واألرباح المقدرة على أرصدة العقود  ير المكتملة خالل  )*( لم تكن هناك تغييرات كبيرة في الفواتير تزيد عن التكاليف

 فترة التقرير.

 

 وموجودات متداولة اخرىمصاريف مدفوعة مقدماً  (11

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 863,033 1,398,103  دفعات مقدمة لموردين

 714,774 737,358  دفعات مقدمة لموظفين

 480,000 601,331  مقابل ضمانات بنكية تأمينات

 ً  260,255 1,233,948  مصاريف مدفوعة مقدما

 315,368 2,430,871  أخرى

  6,401,611 2,633,430 

 

 استثمارات قصيرة األجل (12

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 542,591,389 387,674,417  ودائع مرابحة

 

 :هي كما يليالحركة في االستثمارات قصيرة األجل خالل السنة  ان

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 - 542,591,389  يناير 1

 2,065,000,000 825,000,000  إضافات

 11,155,889 2,674,417  إيرادات محققة/  ير محققة

 (1,533,564,500) (982,591,389)  سحوباتم

 542,591,389 387,674,417  ديسمبر 31

 

أشهر. يتم عرض ودائع  6االستثمار في ودائع مرابحة ذات آجال استحقاق بمدة  2018ديسمبر  31تمثل االستثمارات قصيرة األجل في 

(.  يتم إيداع ودائع مرابحة لدى البنوك التجارية 13)إيضاح في حكمه المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد وما 

، 2018ديسمبر  31المحلية والمقومة بالريال السعودي. إن ودائع المرابحة تسفر عن دخل مالي بمعدالت ثابتة. خالل السنة المنتهية في 

ن تسهيل القرض طويل مليون لاير سعودي. إ 130على تسهيل قرض طويل األجل من بنك تجاري محلي بمبل   المجموعةحصلت 

، لم تستخدم المجموعة التسهيل المذكور وبالتالي ال 2018ديسمبر 31األجل مضمون بالكامل مقابل ودائع مرابحة بنفس القيمة. في 

 يوجد أي قيود علی ودائع المرابحة.
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 في حكمه نقد وما  (13

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

        

 10,000 -  نقد في الصندوق

 82,710,258 26,371,400  نقد لدى البنوك 

 30,015,750 140,769,202  ودائع مرابحة 

  167,140,602 112,736,008 

 

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

 بمعدالت ثابتة.

 

من المبل  المحصل من العمالء مقابل بيع العقارات قيد التطوير المودعة في حسابات  %5يتعين على الشركة الحفاظ على ودائع بنسبة 

ان هذه الودائع ليست مليون لاير سعودي(.  2.7: 2017مليون لاير سعودي ) 8.2مبل   2018ديسمبر  31بل  الرصيد في الضمان. 

 امتيازات.لها 

 

 مستحقة ومطلوبات أخرى غير متداولة مصاريف (14

 

مليون لاير سعودي  11.17تمثل المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  ير المتداولة تكلفة البنية التحتية المستحقة بمبل  

 مليون لاير سعودي. 4.2وجزء  ير متداول من ضمانات مستحقة الدفع بقيمة  المتعلقة بقطعة أرض مباعة 

 

 متداولة أخرى مصاريف مستحقة ومطلوبات  (15
 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

 11,641,992 26,948,330  مصاريف مستحقة

  20,052,499  21,917,390  حجوزات دائنة

 3,867,492 988,545  أخرى 

  49,854,265 35,561,983 

 

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

 لم يكن لدى المجموعة أية التزامات جوهرية بعمالت أخرى  ير الريال السعودي والدوالر األمريكي وبالتالي فإن المجموعة ال تتعرض

 .2018ديسمبر  31لمخاطر جوهرية للعمالت األجنبية األخرى في السنة المنتهية في 

 

 ذات عالقة    جهاتمعامالت وأرصدة  (16
 

 العالقة ذات جهاتمعامالت مع 
 

 .خالل السنة ، دخلت المجموعة في المعامالت التالية بشروط متفق عليها بشكل متبادل
 

 )أ( المساهمون الرئيسيون
 

 المساهمين الرئيسيين في المجموعة:فيما يلي 
 

 حصة الملكية )%( مقر التأسيس االسم 

  2018 2017 

    

 29.47 29.47 السعودية مؤسسة الملك عبدهللا  لوالديه

 24.46 24.46 السعودية شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية
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  )تتمة(معامالت وأرصدة جهات ذات عالقة  (       16

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

 تعويضات موظفي اإلدارة العلياج( 
 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في   

  2018 2017 

    

 10,606,043 4.264.037  *مزايا موظفين قصيرة األجل

 356,897 1,605,904  نهاية الخدمة تعويضات

 

 مليون لاير سعودي ترتبط بالعمليات  ير المستمرة.  1.7تضم مزايا الموظفين قصيرة األجل )*( 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى والمصاريف ذات الصلةد( 

 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في   

  2018 2017 

    

 2,948,890 3,549,996  ذات الصلةواللجان  مجلس اإلدارةمكافأة 

عضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات جلسات ألمصاريف وبدل حضور 

 بالصافي الصلة
 

 

2,057,677 

 

249,449 

 

 ذات عالقة أخرى جهاتمعامالت مع هـ( 

 

 ماكأراض ُمباعة إلى شركة أ

 

مليون لاير  31.7الشركة اتفاقية لبيع بعض قطع األراضي إلى شركة أماك. تم اعتبار الربت البال  ، أبرمت 2011سبتمبر  27في 

سعودي المرتبط بهذا البيع على أنه  ير محقق )مؤجل( وتم تسجيله كإيراد عندما قامت أماك ببيع عقارات سكنية )مبنية على األراضي 

مليون لاير  0.64، تم استبعاد المکاسب المؤجلة المتبقية والبالغة 2018ديسمبر  31المباعة من قبل الشركة ( إلى أطراف ثالثة. في 

 مليون لاير سعودي( عن طريق تعديلها مقابل استثمار الشرکة في شرکة أماك. 0.64: 2017ديسمبر  31سعودي )

 

 للضيافة أرض مباعة إلى شركة مكارم

 

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

 (.8تم استبعادها مقابل قيمة االستثمار في السنوات السابقة. )إيضاح  جميعها

 

 مليون لاير سعودي مقابل بيع األراضي المذكورة أعاله. 35استلمت الشركة المبل  القائم المتبقي البال  ، 2017في عام 

 

 معامالت أخرى مع شركة تابعة

 

مليون لاير  2,36، قامت شركة مدرار بتقديم خدمات استشارة ومشروعات للشركة بمبل  2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي( تم استبعادها في القوائم المالية الموحدة المرفقة. 1.66: 2017سعودي )

 

: 2017مليون لاير سعودي نيابة عن شركة أماك ) 5.8كما تكبدت الشركة مصروفات إلدارة مشاريع و يرها من المصروفات بمبل  

 مليون لاير سعودي( والتي تم استبعادها في القوائم المالية الموحدة المرفقة.  5.78
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 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات (17

 

 الوصف العام للخطة 17-1

 

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

نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، 

العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي خطط  ير ممولة ويتم  كما هو موضت في قانون

 استيفاء التزامات سداد المكافآت عند استحقاقها عند إنهاء التوظيف.

 

 2017 ديسمبر 31 2018 ديسمبر 31  

    

 9,805,268 7,144,101  نهاية الخدمة للموظفين تعويضات

 

والمبال  المدرجة في قائمة المركز  الشاملة الموحدة الدخلفي قائمة  ةالجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المدرجيلخص 

 .الموحدة المالي

 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في  

 2018 2017 

   

 1,956,909 2,417,950 تكلفة الخدمة الحالية

 252,579 194,866 تكلفة الفائدة

 2,209,488 2,612,816 الموحدة ةالشامل الدخلمجموع المبالغ المعترف بها في قائمة 

 

 2017 2018 الحركة في القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين:

   

 7,269,646 9,805,268 يناير 1التزام المنافع المحددة في 

 1,956,909 2,417,950 تكلفة الخدمة الحالية

 252,579 194,866 للسنة تكلفة الفائدة

   : )*(إعادة القياس

 1,334,859 435,108 خسائر الخبرة

 (228,670) (92,937) الخسارة من التغيرات في االفتراضات المالية

 342,171 1,106,189 

 (780,055) (913,967) مدفوعات المنافع

 - (4,702,187) معاد تصنيفه كمحتفظ به للبيع

 9,805,268 7,144,101 ديسمبر 31التزام المنافع المحددة في 

 

: خسائر اكتوارية بمبل  2017لاير سعودي ) 456,775رياال سعودي ضمن المكاسب االكتوارية البالغة  342,171)*( ان مبل  

  لاير سعودي( من العمليات  ير المستمرة. 857,891
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 )تتمة( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين        (17

 افتراضات إكتوارية 17-2

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

    

    

 %3.90 – 3.70 %4.40 – 4.10  معدل الخصم

 %5.00 %5.50  - 5.40  زيادات الرواتب المستقبلية

 %0.65 %0.40  معدل الوفيات

 %9.90  %12,70  الموظفين معدل دوران

 سنة 60 ةسن 60  التقاعدعمر 

 

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

 

 معدل الخصم:

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 (587,552) (467,913) في معدل الخصم %1زيادة بنسبة 

 657,949 524,462 في معدل الخصم %1بنسبة نقص 

 

 الرواتب المستقبلية:زيادات 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 892,733 545,796 في معدل تصاعد الرواتب %1زيادة بنسبة 

 (629,994) (495,288) في معدل تصاعد الرواتب %1بنسبة نقص 

 

 معدل الوفيات:

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 4,957 3,917 تراجع معدل الوفيات سنة واحدة

 (4,930) (3,891) تراجع معدل الوفيات سنة واحدة

 

 معدل دورة الموظفين:

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 (120,368) (116,467) في كل عمر %10زيادة بنسبة 

 128,069 125,662 في كل عمر %10نقص بنسبة 

 

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

قاء الرئيسية التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع ب

اسية عن التغيرات الفعلية في التزام المنافع المحددة ألنه من  ير المحتمل بأن جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحس

 تكون التغيرات في االفتراضات منعزلة عن بعضها.
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 )تتمة( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  (    17

 )تتمة( افتراضات إكتوارية 17-2

 

 المتعلقة بالتزامات مكافآت الموظفين:فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات  ير المخصومة 

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 11,222,664 2,735,695 سنوات 5 -سنة واحدة 

 8,629,336 6,895,409 سنوات 5أكثر من 

 

 مستحقة زكاة (18

 

 مكونات الوعاء الزكوي 81-1

 

شتركة على أساس م إقرارات زكوية % تقديم 100 بنسبة لهاالمملوكة ، يتطلب من الشركة والشركات التابعة 2017اعتباراً من سنة 

تقديم إقرارات زكوية منفصلة على أساس  %، فيجب عليها 100وبالنسبة للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من . موحد

وضريبة الدخل من عقارات قيد التطوير وحقوق تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام الزكاة  ير موحد. 

ً الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدل للممتلكات والمعدات  المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصا

 ابعة لها. يستند مخصص السنة على الوعاء الزكوي الفردي للشركة األم والشركات الت والعقارات االستثمارية واالستثمارات.

 

 مخصص الزكاة 81-2

 2017 2018 إيضاح 

    

 13,551,794 15,165,159  يناير 1

    المخصص لـ:

 11,616,262 11,742,458  السنة الحالية

 2,678,133 -  سنوات سابقة

 876,264 - 8 االستحواذ على شركة تابعة

 (13,557,294) (14,059,138)  المدفوعات

 - (278,886)  معاد تصنيفه كمحتفظ به للبيع

 15,165,159 12,569,593  ديسمبر 31

 

 الزكوية. اتوضع الربوط 18-3

 

 30وحصلت على شهادات زكاة سارية المفعول حتى  2016قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى عام  

قدمت الشركة  2017سنة . خالل اإلجراءات المطلوبة، التي ستقدم إقرارها الزكوي بعد اكمال بعض غراءباستثناء شركة ال 2018ابريل 

 .2019أبريل  30% وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى  100وللشركات التابعة المملوكة بنسبة إقرار زكوي موحد لها 

 

للسنوات من  العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( قامت الشركة باستالم ربط زكوي من الهيئة 2017ديسمبر  31السنة المنتهية  خالل

مصاريف تعديالت تعلق بشكل أساسي بيمليون لاير سعودي  2.68إضافي بقيمة   ةبالتزام زكاالهيئة  تطالب بموجبه، 2014إلى  2011

قدمت الشركة اعتراض للهيئة من بيع عقارات قيد التطوير والخسائر المتراكمة واالستثمارات.  ة ير محقق ايراداتما قبل التشغيل و

وحتى  2015للشركة عن السنوات  ةالزكوي اتاإلقرار ناالهيئة.  الذي هو قيد المراجعة من قبلبخصوت االلتزام الزكوي اإلضافي 

 . هي قيد المراجعة من قبل الهيئة 2017
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 )تتمة( الزكاة(      18

 .)تتمة( وضع الربوطات الزكوية 18-3

 

، كما 2019أبريل  30وحصلت على شهادة زكوية  ير مقيدة سارية المفعول حتى  2017زكوي لسنة ال هاقدمت شركة مدرار إقرار

هي حاليا قيد المراجعة من  2016وحتى  2013ان اإلقرارات الزكوية للسنوات من  .2012ربطها الزكوي حتى سنة أنهت أن الشركة 

 قبل الهيئة.

 

ً ل 2017خالل سنة  ً زكويا مليون لاير  1.56لشركة اماك وطالبت بزكاة إضافية بمبل   2016و 2015 عاميأصدرت الهيئة ربطا

عبدهللا لوالديه والتطوير العقاري. وخفضت الهيئة هذه ي باستقطاع قيمة سهم مؤسسة الملك ، يتعلق بشكل أساس2015سعودي عن سنة 

مبل   ديد، وقامت الشركة بتس2016عن سنة مليون لاير سعودي  0.33مليون لاير سعودي وطالبت بمبل  إضافي  0.99القيمة إلى 

. لم أمام الهيئة قدمت اعترضهامليون لاير سعودي منه. سجلت الشركة وشركة اماك مخصص إضافي خالل السنة الماضية و 0.045

 .2017و 2016 عاميتستلم الشركات التابعة األخرى أي ربوطات زكوية إضافية عن 

 

 رأس المال ( 19

 

سهم  339,300,000لاير سعودي من  3,393,000,000، يتكّون رأس مال الشركة البال  2017و 2018ديسمبر  31كما في 

 .سهملاير سعودي لكل  10بالكامل بقيمة  مدفوع

 

 اإليرادات وتكلفة اإليرادات(  20

 

 إيرادات 20-1 
 

  
 2018ديسمبر  31

 2017ديسمبر  31

 (5-2إيضاح )
    

 7,305,095 61,053,916  فلل سكنيةبيع 

 1,072,200 3,539,826  المرافقخدمات صيانة إيرادات من 

 15,498,332 6,527,464  رسوم من برنامج التعليم العملي والدورات التدريبية

  71,121,206 23,875,627 

 

او التي يتم الوفاء بها جزئيا هو مبل   المنفذة  ير األداءلسعر المعاملة المخصص اللتزامات  االجاليفي تاريخ التقرير، فان المبل   كما

 خالل يحدث ان المتوقع من والذي المشروع في تقدم تحقيق عند اإليراداتهذه  باثباتمليون لاير سعودي. ستقوم المجموعة  33.2

 .المقبلة شهرا عشر االثني

 

 تكلفة اإليرادات 20-2 
 

  
 2018ديسمبر  31

 2017ديسمبر  31

 (5-2)إيضاح 
    

 4,215,453 40,757,376  تكلفة قطع أراضي

 776,535 5,618,687   خدمات صيانة المرافق تكلفة 

 7,152,049 6,313,094  تكلفة الموظفين

 5,460,670 4,503,497  أتعاب مهنية

 824,807 665,940  أخرى

  57,858,594 18,429,514 
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 تسويقالوبيع المصاريف (  21
 

  
 2018ديسمبر  31

 

 2017ديسمبر  31
    

 3,751,543 4,528,021  تكاليف موظفين

 3,222,884 1,519,286  مصاريف متعلقة باإلعالنات والتسويق

 410,202 564,000  أتعاب مهنية 

 188,548 265,810  عمل سفريات

 51,870 50,015  أخرى

  6,927,132 7,625,047 

 

 عمومية إدارية ومصاريف (  22
 
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 إيضاح 
    

 4,621,134 16,706,406  أتعاب مهنية

 11,973,893 14,253,088  تكاليف موظفين

 2,948,890 3,549,996 16 مكافأة مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة  جلسات مصاريف حضورأتعاب و

 واللجان ذات الصلة

 

16 

 

2,057,677 

 

249,449 

 2,273,500 1,949,998 4,5 استهالك وإطفاء

 500,000 1,056,719  رسوم تداول

 248,292 728,192  عمل سفريات

 3,000 -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 20,870 115,854  إيجار

 2,727,115 3,542,041  أخرى

  43,959,971 25,566,143 

 

 تشغيليإيجار عقود (   23

 

 0.1مبل   2018ديسمبر  31اإليجار للسنة المنتهية في  فإيجارات تشغيلية لمكتبها ومركباتها. بلغت مصاري لدى المجموعة عدة عقود

لم يكن هناك ارتباطات جوهرية لعقود اإليجارات  ديسمبر، 31كما في  مليون لاير سعودي(. 0.02: 2017مليون لاير سعودي )

 .2018ديسمبر  31التشغيلية  ير القابلة لإللغاء كما في 

 

 السهم خسارة(  24
 

للشركة على المتوسط المرجت لعدد األسهم القائمة خالل  العائدة لحملةاالسهم العادية السهم  بقسمة صافي الخسارة خسارةتم إحتساب 

 السنة.

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 المستمرةمن العمليات 

   

 (18,844,185) (34,158,809) العائدة لمالكي الشركة صافي الخسارة

 339,300,000 339,300,000 المتوسط المرجت لعدد األسهم

 (0.056) (0.101) السهم األساسية )بالريال السعودي( خسارة

   

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 من العمليات المستمرة و ير المستمرة

   

 (18,686,823) (37,954,018) العائدة لمالكي الشركة صافي الخسارة

 339,300,000 339,300,000 المتوسط المرجت لعدد األسهم

 (0.055) (0.112) السهم األساسية )بالريال السعودي( خسارة



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (ةالسعودي الت)بالريا
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 )تتمة( السهمخسارة ( 24

 ليس لدى الشركة أي أسهم مخفضة محتملة. 

 

   (5-2إيضاح  أنظرأثر التغير في السياسة المحاسبية )

   

 2017 

 

األثر على األرباح 

للسنة من العمليات 

 المستمرة 

األثر على األرباح 

 األساسية لكل سهم

 (0.009) 3,089,641 15اثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 معلومات قطاعية(  25

 

لدى المجموعة أربعة قطاعات يتم التقرير عنها كما هو مبين أدناه والتي تعتبر وحدات النشاط اإلستراتيجي للمجموعة. تعرض وحدات 

النشاط االستراتيجي أنواعاً مختلفة من الخدمات تتم إدارتها بشكل مستقل حيث أنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. 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.

 

 ة ومشاريع تنمية أخرى في المملكة العربية السعودية.يمثل قطاع التطوير العقاري أنشطة ذات صلة بتطوير العقارات والمدن االقتصادي

 

ق يمثل القطاع االستثماري المركز المالي والنتائج المالية للشركات المستثمر بها من قبل المجموعة والتي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقو

 الملكية واستثمارات قصيرة أجل أخرى في المملكة العربية السعودية.

 

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

 (.29إيضاح في هذه القوائم المالية الموحدة )أنظر. حتى تاريخ التقرير، يُصنف القطاع كمحتفظ به للبيع في المملكة العربية السعودية

 

ريب للموظفين التنفيذيين أنشطة ذات صلة ببرامج مختلفة لتعليم وتدريب التنفيذيين المقدمة في المملكة العربية يمثل قطاع التعليم والتد

 السعودية.

 

( بنوداً تتعلق التنفيذي والمدير الماليتتضمن نتائج القطاعات التي يتم التقرير عنها لإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 ر بقطاع معين باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.بشكل مباش

 

في اإليضاح معلومات حول نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه. يقاس األداء بناًء على إيرادات القطاعات وصافي )الخسارة( الدخل كما هو  

 31و 2018ديسمبر  31يلي تلخيص لمعلومات مالية مختارة كما في مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها اإلدارة العليا. فيما 

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ والملخصة حسب القطاع: 2017ديسمبر 



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018ديسمبر  31المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 (باللاير السعودي)
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 معلومات قطاعية )تتمة(( 25     

 
 

 

 

 التطوير العقاري

 

 االستثمار

خدمات االستشارة 

 واإلدارة العقارية

التعليم العملي  محتفظ به للبيع

 والتدريب

 

 الحذف

 

 المجموع

        2018ديسمبر  31كما في 

 2,436,746,098 - - - - - 2,436,746,098 عقارات استثمارية

 176,061,370 - - - - - 176,061,370 عقارات قيد التطوير

 7,614,302 - - - - 7,614,302 - إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 387,674,417 - - - - 387,674,417 - استثمارات قصيرة األجل 

 3,301,664,039 937,803 6,094,364 )13,368,163( 13,368,163 536,057,921 2,758,573,951 مجموع الموجودات

 

  2017ديسمبر  31كما في 
   

 
   

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

 156,639,230 - - - - - 156,639,230 عقارات قيد التطوير )معدلة(

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

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

 3,321,477,958 (554,350) 9,546,685 - 13,988,539    580,245,731 2,718,251,353 مجموع الموجودات

 



 شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )باللاير السعودي(
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 معلومات قطاعية )تتمة((   25

 
 
 

 

 

 التطوير العقاري

 

 

 االستثمار 

خدمات 

االستشارة 

 واإلدارة العقارية

 

العمليات غير 

 المستمرة

 

 

التعليم العملي 

 والتدريب

 
 

 الحذف

 
 
 
 

 المجموع

        2018ديسمبر  31المنتهية في السنة 
 71,121,206 - 6,527,464 (9,521,918) 9,521,918 - 64,593,742 اإليرادات من العمالء الخارجيين

 - (2,357,046) - - 2,357,046 - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

 6,527,464 - 6,527,464 (9,521,918) 9,521,918 - - عند نقطة في الوقت المناسب -اإليرادات 

 64,593,742 - - - - - 64,593,742 عمل إضافي  –اإليرادات 

 من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل ايراد
- 12,763,347 - 

 
- - - 12,763,347 

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

- (24,290) - 
- 

- - (24,290) 

 (2,145,158) - (78,407) - (45,970) - (2,020,781) استهالك وإطفاء

 (11,742,458) - - 214,659 (214,659) - (11,742,458) مصروف الزكاة

 (35,536,627) - (5,560,503) 3,169,091 (3,169,091) 12,739,057 )42,715,181) صافي )الخسارة(الدخل

 
       2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 

 23,875,627 - 15,498,332 (15,248,696) 15,248,696 - 8,377,295 اإليرادات من العمالء الخارجيين

 - (1,658,000) - - 1,658,000 - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

 
 الوقت المناسبعند نقطة في  -اإليرادات 

- - 
 

15,248,696 
 

(15,248,696) 
 

15,498,332 
 
- 

 
15,498,332 

 8,377,295 -  - - - 8,377,295 عمل إضافي  –اإليرادات 

  11,354,806  - - - -  11,354,806  - من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل ايراد

االستحواذ على شركة تابعة وإعادة قياس استثمارات تمت أرباح من 
 - - - - - 12,257,013 المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في شركة تابعة

12,257,013 

الحصة في خسارة شركات مستثمر بها والتي تمت المحاسبة عنها بطريقة 
 - - - - (1,147,563)   - حقوق الملكية

  (1,147,563) 

 (2,487,428) - (109,087)  - (60,467)  - (2,317,874)  وإطفاءاستهالك 

 (14,005,926)   - - 288,469  (288,469)  - (14,005,926)   مصروف الزكاة

 (18,572,539) -  810,167 (711,712)  711,712     10,207,243   (29,589,949) صافي )الخسارة( الدخل

 



 االقتصاديةشركة مدينة المعرفة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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    وارتباطاتالتزامات محتملة   (26

 

  بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في ذلك التاريخ 2018ديسمبر  31في ،

 مليون لاير سعودي(. 270: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 214حوالي 

 

  0,48: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.6، كان لدى المجموعة خطاب ضمان قائم بمبل  2018ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي(.

 

  الدعاوى القضائية فيما يتعلق ببعض الحاالت مع المتعاقدين معها. على الر م من أن بعض  يف االمجموعة مدعى عليهان

التحديد النهائي ألي التزام وما يترتب على ذلك من أثر مالي فيما يتعلق بأي من هذه األمور ال يمكن التأكد منه بأي درجة من 

اليقين ، فإن اإلدارة ال تعتقد أن أي التزام نهائي ناتج عن هذه األمور التي تشارك فيها حاليًا سيكون فرديًا أو كليًا. لها تأثير 

 سلبي مادي على المركز المالي أو السيولة أو نتائج عمليات المجموعة.

 

 تقدير القيمة العادلة (27

 

 موجودات ومطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة أ(

 

القيمة العادلة هي المبل  الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في 

تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة 

 مخاطر عدم الوفاء به.لاللتزام 

 

 عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم

 ى النحو التالي:العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم عل

 

 .المستوى األول: األسعار المعلنة ) ير المعدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة 

 المدخالت بخالف األسعار المتداولة في السوق المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن مالحظتها لألصل أو  :المستوى الثاني

 أو  ير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(. االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار(

 المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على بيانات ملحوظة في السوق )المدخالت  ير الجديرة  :المستوى الثالث

 بالمالحظة(.

 

 كقروض وذمم مدينة تصنف 2017ديسمبر  31كقيمة مطفأة، وكما في تصنف جميع موجودات الشركة  ، 2018ديسمبر  31كما في 

، تصنف جميع االلتزامات المالية 2018ديسمبر  31في وكما بالقيمة المطفأة. تقاس "بالقيمة المطفأة"( و 9 )وفقاً لمعيار التقرير المالي

"بالقيمة  9، تصنف كقروض وسلف وذمم دائنة )وفقاً لمعيار التقرير المالي 2017ديسمبر  31، وكما في  المطفأةوفق قيمتها للمجموعة 

 لتقارب قيمها الدفترية.المطفأة"( ويتم تقدير قيمها العادلة 

 

  



 االقتصاديةشركة مدينة المعرفة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( تقدير القيمة العادلة (27

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

 

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

 ولكن تم اإلفصاح عن قيمها العادلة. 8201ديسمبر  31العادلة في 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     الموجودات

 2,436,746,098 2,436,746,098 - - عقارات استثمارية

عقارات قيد 

 - - التطوير

 

176,061,370 176,061,370 

 11,610,521 11,610,521 - - ذمم مدينة تجارية

 3,769,560 3,769,560 - - ذمم مدينة أخرى

استثمارات قصيرة 

 األجل
387,674,417 - - 387,674,417 

 167,140,602 - - 167,140,602 النقد وما في حكمه 

 3,183,002,568 2,628,187,549 - 554,815,019 المجموع

     المطلوبات

 3,232,884 3,232,884 - - ذمم دائنة

 22,905,935 22,905,935 - - ذمم دائنة أخرى

 26,138,819 26,138,819 - - المجموع

 

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

 ولكن تم اإلفصاح عن قيمها العادلة. 7201ديسمبر  31العادلة في 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

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

 156,639,230    156,639,230    - - عقارات قيد التطوير

 18,374,126 18,374,126 - - ذمم مدينة تجارية

 1,510,142 1,510,142 - - أخرىذمم مدينة 

استثمارات قصيرة 

 األجل
542,591,389 - - 542,591,389 

 112,736,008 - - 112,736,008 في حكمه النقد وما 

 3,256,046,959 2,600,719,562 - 655,327,397 المجموع

     المطلوبات

 9,868,674 9,868,674 - - ذمم دائنة

 20,894,732 20,894,732 - - ذمم دائنة أخرى

 30,763,406 30,763,406 - - المجموع
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 المالية المخاطرإدارة  (28

 

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

األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر العام العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر 

للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي 

 للمجموعة.

 

لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر العملة ومخاطر تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً  

 القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 

وتراجع مالءمة تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على الطريقة التي تراقب بها اإلدارة االلتزام بسياسات إدارة المخاطر وإجراءتها 

الداخلية لجنة المراجعة في مهام اإلشراف  المراجعةإطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. ويساعد فريق 

إجراء مراجعة دورية ومراجعة خاصة لعمليات وإجراءات الرقابة الخاصة بإدارة المخاطر ويقوم  مراجعة الداخليةال ويضمن فريق

  بإبالغ اللجنة بنتائج المراجعة.
 

 مخاطر السوقأ( 

 

للتقلبات نتيجة التغيرات في تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي 

 أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار.

 

حدوث ذلك،  وقد الحساسيات التالية لمخاطر السوق مبنية على تغير في أحد العوامل مع إبقاء العوامل األخرى ثابتة. ليس من المرجت 

ال تحتفظ  تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة. على سبيل المثال، التغيرات في سعر الفائدة والتغيرات في سعر العملة األجنبية.

 المجموعة أو تصدر أداة مالية مشتقة

 

 مخاطر العملة (1

 

سبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع المجموعة تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية ب 

للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سياق العمل االعتيادي. خالل السنة، لم تقم المجموعة بأية تعامالت هامة بعمالت عدا الريـال 

. 2018ديسمبر  31في السنة المنتهية في  السعودي، والدوالر األمريكي، وبالتالي ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية األخرى

 وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة  ير معرضة لمخاطر جوهرية في العمالت األجنبية.

 

 الفائدةأسعار مخاطر  (2

 

الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار 

 .والتدفقات النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة عبالمراقبة الدورية لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائدة

 

المالي من التقرير تحمل فوائد في تاريخ في تاريخ التقرير، لم يكن هناك مطلوبات مالية تحمل فوائد. تتكون الموجودات المالية التي 

ودائع مرابحة قصيرة األجل بمعدل فائدة ثابت. لذلك، ليس هناك خطر لتعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر القيمة العادلة لسعر 

 الفائدة.

 

والمطلوبات التجارية المتداولة الذمم المدينة التجارية )المتداولة( والذمم المدينة  ير التجارية والموجودات المتداولة األخرى  

والمطلوبات األخرى ال تحمل فائدة وذات آجال أقل من سنة واحدة. لذلك، يفترض أنه ال يوجد خطر لسعر الفائدة مرتبط بتلك الموجودات 

 المالية. الذمم المدينة )المتداولة( ال تحمل فائدة ويعترف بها بالتكلفة المطفأة.
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فيما يلي متوسط معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي بناء على تقارير تمت مراجعتها من قبل أعضاء 

 اإلدارة العليا:

 2018 2017 

 %1.05 %2.99 في حكمه النقد وما 

 %1.99 %2.85 استثمار قصير األجل
 

 مخاطر األسعار (3
 

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

 مخاطر االئتمانب( 
 

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. 

 .9الذمم المدينة التجارية كما هو مبين في اإليضاح ليس لدى الشركة أي تركيز لمخاطر االئتمان فيما عدا 
 

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

رصدة المشكوك في تحصيلها. تتم مراقبة تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بتكوين  مخصص مقابل األ

 الذمم المدينة للعمالء القائمين بانتظام.
 

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

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   الموجودات المالية

 18,374,126 11,610,521 ذمم مدينة تجارية

 542,591,389    387,674,417 األجل استثمارات قصيرة

 112,736,008 167,140,602 نقد وما في حكمه 

 566,425,540 673,701,523 
 

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

 ذات جهاتوودائع مرابحة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، لم يكن هناك مستحقات متأخرة السداد أو منخفضة القيمة من 

 عالقة.
 

 تقارب القيمة الدفترية. 2017و  2018ديسمبر  31واالستثمار قصير األجل في في حكمه لقيمة العادلة للنقد وما ا
 

 وفيما يلي تحليل الجودة االئتمانية للموجودات المالية:

  2018 2017 

    

 9,954,558 3,192,763  (:9غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة )إيضاح 

  3,192,763 9,954,558 

    متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:

ً  180متأخرة السداد أقل من  -  3,536,468 5,181,938  يوما

ً  360 – 180متأخرة السداد من  -  4,626,284 1,759,886  يوما

 256,816 1,475,934  يوماً  360أكثر من  -

  8,417,758 8,419,568 

    القيمة )إجمالي(:محددة بشكل فردي على أنها منخفضة 

 - -  يوماً  360 – 180متأخرة السداد  -

 1,560,750 -  يوماً  360أكثر من  -

  - 1,560,750 

    مجموع المحدد بشكل فردي على أنه منخفض القيمة )إجمالي(

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

 18,374,126 11,610,521  مخصص االنخفاض في القيمة(مجموع الذمم المدينة التجارية )بالصافي من 
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فيما يتعلق بالتعامالت مع البنوك، ترى اإلدارة أن المجموعة  ير معرضة لخطر االئتمان حيث أنها تتعامل فقط مع بنوك محلية ذات 

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

 التركيز الزائد لمخاطر االئتمان 
 

ينشأ التركيز عندما تعمل األطراف المقابلة في نشاطات تجارية مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما تمتلك مزايا 

النوع  اقتصادية تجعلها قادرة على اإليفاء بالتزاماتها التعاقدية والتأثر بنفس التغيرات االقتصادية أو السياسية أو  يرها. وتتم إدارة هذا

 المخاطر من خالل التركيز على تنويع المحفظة. من 
 

 ج(   مخاطر السيولة
 

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

رعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بس

طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، لمقابلة أي التزامات مستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ 

تماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو االع

 الموجودات السائلة.
 
 يستخدم أفراد اإلدارة العليا الجدول الملخص التالي الذي يحتوي على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية إلدارة مخاطر السيولة. 
 

 :2018ديسمبر  31للمجموعة كما في فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي  ير المخصوم للموجودات والمطلوبات المالية 

 

يتطلب أقل من  

 شهر واحد

 3من شهر إلى 

 أشهر

أشهر  3من 

 شهراً  12إلى 

من سنة إلى 

 سنتين

من سنتين إلى 

 المجموع سنوات 3

       الموجودات

 167,281,150 - - - - 167,281,150 نقد وما في حكمه

 390,502,116 - - 390,502,116 - - استثمارات قصيرة األجل

مصاريف مدفوعة مقدماً 

 6,401,611 - - 2,572,637 1,398,103 2,430,871 متداولة  أخرى وموجودات

 11,610,521 - - 3,221,575 - 8,388,946 ذمم مدينة تجارية

       

       المطلوبات
       

 3,232,884 - - - - 3,232,884 ذمم دائنة

  متداولة أخرى مطلوبات 
988,545 

 
4,159,823 

 
14,425,864 

 
3,331,703 

 
- 

 
22,905,935 

 

 .2017ديسمبر  31فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي  ير المخصوم للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 

يتطلب أقل من  

 شهر واحد

 3من شهر إلى 

 أشهر

أشهر إلى  3 من

 شهراً  12

من سنة إلى 

 سنتين

 3من سنتين إلى 

 المجموع سنوات

       الموجودات

 112,742,049 - - - - 112,742,049 نقد وما في حكمه

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

مصاريف مدفوعة مقدماً 

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

 18,374,126 - 3,063,071 3,221,575 - 12,089,480 ذمم مدينة تجارية
       

       المطلوبات
       

 9,868,674 - - 8,127,502 -     1,741,172  ذمم دائنة

 20,894,732 2,099,228 - 14,425,864 3,527,407 842,233 مطلوبات متداولة أخرى

 

 يتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبال  مختلفة جوهريا.ال 
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 )د( إدارة مخاطر رأس المال
 

ونسب رأس مال  الهدف الرئيسي الذي تسعى له المجموعة من جراء إدارة رأس المال هو ضمان حفاظها على تصنيف ائتماني قوي

 سليمة بهدف دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة للمساهمين.
 

كرأسمال للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال والخسائر المتراكمة واالحتياطيات االخرى تعتبر المجموعة رأس المال 

دات المالية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعه

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

و  2018ديسمبر  31منتهية في لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات ال

 .2017ديسمبر  31
 

 المحتفظ به للبيع  (29
 
بها ظ لتابعة کمحتفاکة رلشف اتصنيم بالتالي تشركة مدرار، وعة في ولمجماعة بيع حصة ولمجمس إدارة امجلرر ق، 2018خالل سنة 

 .دةحولمالمالية هذه القوائم اللبيع في 
 

 2018ديسمبر  31للموجودات والمطلوبات التي تشمل العمليات المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في الجدول التالي الفئات الرئيسية يبين 

 على النحو التالي:

 2018ديسمبر  31 

  موجودات غير متداولة
 37,452 ممتلكات ومعدات 

  
  موجودات متداولة

 4,965,697 ذمم مدينة متداولة
 247,605 متداولة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 8,117,409 نقد وما في حكمه
  

 13,368,163 مجموع الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع 
  

  مطلوبات غير متداولة

 4,702,187 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  

  مطلوبات متداولة
 6,377,485 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى متداولة

  215,142  زكاة مستحقة 
  

 11,294,814 مجموع المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع 
  
 

 31المنتهية في  والتي تم إدراجها في خسارة السنة حذف المعامالت مع شركات المجموعة بعد كانت نتائج العمليات  ير المستمرة

 كما يلي: 2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر 

 
 السنة المنتهية السنة المنتهية 
2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31   
   

 15,248,696 9,521,918 اإليرادات 
 (13,859,557) (10,555,183) تكلفة اإليرادات 

   
 1,389,139 (1,033,265) مجمل )الخسارة(/الربت 

   
 (1,683,408) )2,630,467) مصاريف عمومية وإدارية

 740,100 83,182 أخرى، بالصافي  إيرادات
   

 445,831 (3,580,550) )الخسارة(/الربح قبل الزكاة 
   

 (288,469) (214,659) مصروف الزكاة 
   

 157,362 (3,795,209) )الخسارة(/الربت من العمليات  ير المستمرة 
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 التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة 
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

   

 2,726,976 727,088 األنشطة التشغيلية  صافي النقد الناتج من

 (16,178) (9,216) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 (2,512,760) - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 198,038 717,872 العمليات  ير المستمرة  صافي النقد المتوفر من

 
 
 . 2019مارس  20ـوافق مجلس اإلدارة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة في  (30


