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 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الرأي

سعودية( )"الشركة األم"( وشركاتها لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ شركة مدينة المعرفة االقتصادية )شركة مساهمة 
م، وقائمة الربح أو الخسارة 2020ديسمبر  31التابعة )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

ية والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنته
 في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.

 
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 

لي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية م وأدائها الما2020ديسمبر    31في  
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 
توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة 

عتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الم
وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية 

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.مة ئومال
 

 آخر  أمر
أبدى  والذيم من قبل مراجع آخر 2019ديسمبر  31اجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في مر تمت

 م.2020مارس  8رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية في 
 

 أمور المراجعة الرئيسية
األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها 

الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي سياق تكوين رأينا 
ً مستقالً حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عا لجت بها بهذا الصدد، وال نقدم رأيا

 مراجعتنا كل أمر من هذه األمور ضمن ذلك السياق.
 
لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما  

الستجابة لتقييمنا لمخاطر في ذلك ما يتعلق بهذه األمور.  وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت ل
التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي 

 تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أساساً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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 تقرير المراجع المستقل
 االقتصاديةإلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسية
 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيسي

 العقارات االستثمارية وقيد التطوير قيمة انخفاض
 

العقارات االستثمارية وقيد التطوير بالتكلفة ناقص  ُسجلت
 31كما في  االستهالك واالنخفاض في القيمة، إن وجدت.

م، بلغت القيم الدفترية للعقارات االستثمارية 2020ديسمبر  
مليون   86و  مليون لاير سعودي  2,566وقيد التطوير مبلغ  

مليون لاير 2,513 :م 2019) على التوالي لاير سعودي
لاير سعودي(.   يمثل كال الحسابين  مليون165و سعودي

( من مجموع  %80م: 2019) %81مجتمعين نسبة 
 موجودات المجموعة. 

 
ً من  تتم  مراجعة القيم الدفترية لهذه الموجودات سنويا

اإلدارة لتقييم ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة.  وفي 
حال وجود مؤشرات على االنخفاض في القيمة، يتم عمل 
تقييم النخفاض القيمة، مع األخذ في االعتبار القيمة العادلة 

ة لهذه الموجودات، لتحديد ما إذا كانت القيمة القابل
 تشركألالسترداد تتجاوز أو انها تعادل القيم الدفترية. 

ً خارجياً معتمداً )"الُمقيم"( لتقدير القيم  المجموعة ُمقيما
العادلة باستخدام منهجية التقييم السوقية التي تستند إلى 

 افتراضات وتقديرات جوهرية.  
 
ً وتقديرات كأسعار   ً جوهريا تتناول هذه الطريقة حكما

وإيجارات السوق ومعدالت  ومعدل االشغالالمبيعات 
الخصم والقيم النهائية، بما فيها التقلبات االقتصادية 

 على اعمال المجموعة.  19 -كوفيد وتأثيرات جائحة 
 في االنخفاض ألن نظراً  رئيسي مراجعة أمر هذا اعتبرنا

 اإلدارة  من  يتطلب  التطوير  وقيد  االستثمارية  العقارات  قيمة
 ال قد وتقديرات افتراضات واستخدام ريةجوه أحكام  عمل
 قيمة  النخفاض  المحتمل  األثر  إن  .طبيعتها  في  مؤكدة   تكون

ً  يكون قد التطوير وقيد االستثمارية العقارات  على جوهريا
 .للمجموعة الموحدة  المالية القوائم 

 
 القوائم  حول(  9-4و  8-4)  اإليضاحين  إلى  الرجوع  الرجاء
 السياسات حول التفاصيل من لمزيد الموحدة المالية

 فيما( 2-1-3و 1-1-3) واإليضاحين الهامة، المحاسبية
 الجوهرية، المحاسبية واالحكام  بالتقديرات يتعلق

 ذات باإليضاحات يتعلق فيما( 10و 9) واإليضاحين
  .الصلة

 
 

 بتنفيذ، من بين أمور أخرى، إجراءات المراجعة التالية:  قمنا
  

حديد مؤشرات االنخفاض فحص إجراءات اإلدارة في ت  •
في القيمة التي تتعلق بالعقارات االستثمارية وقيد 

 التطوير. 

 موضوعية واستقاللية وكفاءة وخبرة المقيم.  تقييم •

باشراك مختصي التقييم لدينا لفحص، على أساس  قمنا •
العينة، أساليب التقييم والمنهجية التي استخدمها مقيم 
اإلدارة، وكذلك فحص االفتراضات والتقديرات وأسعار 
المبيعات ومعدل االشغال وإيجارات السوق وإيرادات 
اإليجار المستقبلية ومعدالت الخصم والقيم النهائية، بما 

 19  -كوفيد  ت االقتصادية وتأثيرات جائحة  التقلبا  يشمل
على اعمال المجموعة للتأكد من مدى معقولية 
االفتراضات والتقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 

 العادلة للعقارات االستثمارية وقيد التطوير. 

دقة المعطيات في التدفقات النقدية المتوقعة  اختبار •
 ن الُمقيم.  المستخدمة في التقييم الذي تم إجراؤه م

تحليل الحساسية على االفتراضات الجوهرية لتقييم   تنفيذ •
تأثيرات القيم العادلة وتقدير تأثير التغيرات في 
االفتراضات الجوهرية على االستنتاج الذي توصلت 

 إليه اإلدارة. 

من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتأكد  التحقق •
أو من أنه ال توجد قرارات بخصوص التخلي عن 

استبعاد العقارات االستثمارية وقيد التطوير خالل 
 السنوات الحالية وفي المستقبل.  

 تتعلق التي واإلفصاحات العرض كفاية مدى فحص •
 الحساسية وتحليل والتقديرات األساسية باالفتراضات

  .المرفقة الموحدة المالية القوائم في



 

 

 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسية
 

 أمور المراجعة الرئيسية مراجعتناكيف عالجت  أمر المراجعة الرئيسي

  اإليراداتاالعتراف ب
 

اإليرادات بموجب متطلبات ب باالعترافتقوم المجموعة 
"اإليرادات من العقود   15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

مع العمالء" لكل عقد من عقودها مع العمالء. يتم تطبيق 
بعض األحكام والتقديرات في تقييم توقيت االعتراف 
باإليرادات وقياس اإليرادات بناًء على استكمال التزامات 

 األداء األساسية. 
 

أ( تقدر المجموعة إجمالي تكاليف التطوير والبنية التحتية 
 األراضي،المطلوبة للوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بمبيعات  

وتحدد النسبة المناسبة من اإليرادات والتكلفة ذات الصلة إلى 
حد اإليفاء أو استكمال التزامات األداء كما في نهاية فترة 

 التقرير. 
 

تقوم المجموعة ببيع   ،السكنية  لمشروعاتب( بالنسبة لبعض ا
العقارات أو الوحدات وفقا لخطط سداد تتراوح من ثالث إلى 

فإن العقد مع العمالء يتضمن   النحو،وعلى هذا    سنوات،سبع  
بداية العقد والذي يتضمن حكما إداريا   هام عندعنصر تمويل  

هاما على معدل الخصم المناسب ومخاطر االئتمان المتوقعة. 
 ساب،تحاالساب معدل الخصم المناسب الستخدامه في لح

قامت اإلدارة بإشراك متخصص لتحديد معدل الخصم 
المناسب الذي يعكس عنصر التمويل في العقود بين 

النظر في الخصائص من خالل  ،المجموعة والعمالء
يقدمها  االئتمانية للعميل الذي يتلقى التمويل وأي ضمانات

 العميل.
 

رئيسي بسبب  مراجعةتم تقييم االعتراف باإليرادات كأمر 
التقييم واألحكام المطبقة والتقديرات التي تم إجراؤها أهمية 

في تقييم توقيت االعتراف باإليرادات وقياس وتخصيص 
 اإليرادات اللتزامات األداء وتحديد معدالت الخصم. 

  
للحصول على  18-4و 3-1-3يضاح لإلالرجوع الرجاء 

تفاصيل حول األحكام المطبقة والتقديرات التي تم إجراؤها ال
في االعتراف باإليرادات المتعلقة بمعامالت بيع األراضي 

 حول24و 14اإليضاح  إلىو الهام،وتحديد عنصر التمويل 
 . ذات الصلة اتاإلفصاح

 
 

 قمنا بتنفيذ، من بين امور اخرى، إجراءات المراجعة التالية:

 

 فهم شروط واحكام العقود مع العمالء على اساس العينة.  •
مراجعة معايير تخصيص تكلفة البنية التحتية على قطع  •

 .وتحديد اإليرادات ذات الصلة الصلة،األراضي ذات 

تكاليف التطوير والبنية  عينة،العلى أساس راجعنا  •
التحتية التي سيتم تكبدها على األراضي والعقود ذات 
الصلة مع الموردين لتكاليف البنية التحتية وإعادة حساب 

 توزيع اإليرادات بين تكلفة األرض والبنية التحتية.

لإليرادات والتكلفة ذات   واكتمال االحتسابتم اختبار دقة   •
 .الصلة

 تحتوي على عنصر تمويل هام:بالنسبة للعقود التي  •

اشراك االخصائي الداخلي لدينا لتقييم مدى مالئمة معدل  •

الخصم الذي استخدمته اإلدارة مع الرجوع إلى الخصائص  

االئتمانية للعميل الذي سيحصل على التمويل واي ضمانات 

 يقدمها العميل.

فحصنا، على أساس العينة، العقود مع العمالء للفلل السكنية  •

وتأكدنا من وجود عقد موقع بين المجموعة والعميل، وأن  

تسليم الفيال حدث خالل السنة، وأنه تم احتساب قيمة عنصر  

 التمويل الجوهري وفقاً للمعايير. 

 هامالتمويل ال عنصر احتسابواكتمال تم اختبار دقة  •
 .كلفة ذات الصلةلإليرادات والت

 فصاحات في القوائم المالية الموحدة. قمنا بتقييم مدى كفاية اإل •

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 م2020التقرير السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى الواردة في 
م، بخالف القوائم المالية 2020تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

الموحدة وتقرير المراجع حولها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. يتوقع أن يكون 
 م متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.2020لسنوي للمجموعة لسنة التقرير ا

 
ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي 

 حولها.
 

المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها، وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة  
وعند القيام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 

 الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.
 
م، وإذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ 2020د قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة لسنة عن

 عن هذا األمر للمسؤولين عن الحوكمة.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقاً 
ة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة األم، وهي المسؤولة عن الرقاب

 من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.
 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية االستمرارية، وعن 

كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي 
 سوى القيام بذلك.

 
 لى عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف ع

 
 مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات المراجع 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 
رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن 

ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 
وهرية، بمفردها أو في مجموعها، دائماً عن تحريٍف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد ج

إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم 
 المالية الموحدة.

 
الحكم المهني وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس 

 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

فير أساس إلبداء رأينا.   ويعد خطر مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتو
عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو 

  تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.





 
 )شركة مساهمة سعودية(شركة مدينة المعرفة االقتصادية 

 المركز المالي الموحدةقائمة 
 م2020ديسمبر  31كما في 

 )باللاير السعودي(
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 م2019 م 2020 إيضاح 
    

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 50,299,270  49,798,155  7 ممتلكات ومعدات
 2,512,980,719  2,565,716,142  9 عقارات استثمارية

 ــ       124,772,392  12 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 913,110  907,981  8 الموجودات غير الملموسة

 4,715,675  3,511,674  27 أصل حق االستخدام
 81,842,765  116,704,883  14 موجودات العقود

  ──────────── ─────────── 
 2,650,751,539  2,861,411,227   مجموع الموجودات غير المتداولة

  ──────────── ─────────── 
    الموجودات المتداولة
 164,625,086  85,808,790  10  عقارات قيد التطوير

 16,684,469  18,077,782  13 ذمم مدينة تجارية
 41,045,766  49,971,078  14 موجودات العقود

 4,338,136  21,657,990  15 أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة 
 265,989,889  46,088,167  16 استثمارات قصيرة األجل

 196,864,217  180,043,033  17 نقد وما في حكمه 
  ──────────── ─────────── 

 689,547,563  401,646,840   مجموع الموجودات المتداولة
  ──────────── ─────────── 

 3,340,299,102  3,263,058,067   الموجوداتمجموع 
  ════════════ ═══════════ 

    حقوق الملكية والمطلوبات
 3,393,000,000  3,393,000,000  23 رأس المال

 (269,722,506) (294,654,961)  خسائر متراكمة
  ──────────── ─────────── 

 3,123,277,494  3,098,345,039   الشركة األمحقوق الملكية العائدة لحملة األسهم في 
 93,448,191  93,333,504  11 حصص غير مسيطرة

  ──────────── ─────────── 
 3,216,725,685  3,191,678,543   مجموع حقوق الملكية

  ──────────── ─────────── 
    المطلوبات غير المتداولة

 7,024,313  7,406,722  21 منافع موظفين
 3,128,568  1,925,521  27 التزامات عقود ايجار

  8,315,463    ــ           18 متداولة أخرى مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات غير
  ──────────── ─────────── 

 18,468,344  9,332,243   مجموع المطلوبات غير المتداولة
  ──────────── ─────────── 
 





 

 
 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدةقائمة 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 م2019  م 2020 إيضاح 

     العمليات المستمرة
 151,760,334   112,936,069  24.1 إيرادات

 (105,398,098)  (88,399,271) 24.2 تكلفة اإليرادات
  ──────────  ────────── 

 46,362,236   24,536,798   إجمالي الربح
     

 (8,332,289)  (9,607,725) 25 مصروفات بيع وتسويق
 (33,542,227)  (31,185,347) 26 مصروفات عمومية وادارية

 634,572   4,486,085   إيرادات أخرى، صافي
  ──────────  ────────── 

 5,122,292   (11,770,189)  )خسارة( ربح تشغيلي
     

 13,269,035   5,391,096   إيرادات تمويل
 (449,517)  ــ      34 خسارة استبعاد شركات تابعة

 إعادة قياس للقيمة العادلة لحصة موجودة سابقاً 
 ــ       في مشروع مشترك    

 
 19,757,117 

 812,890   ــ      1 تابعةسب من اقتناء شركة امك
 (248,643)  (190,202) 27 تكلفة تمويل

  ──────────  ────────── 
 38,263,174   (6,569,295)  )الخسارة( الربح قبل الزكاة من العمليات المستمرة

     
 (19,940,022)  (17,267,018) 22 مصروف الزكاة

  ──────────  ────────── 
 18,323,152   (23,836,313)  )الخسارة( الربح للسنة من العمليات المستمرةصافي 

  ──────────  ────────── 
     العمليات المتوقفة

 (178,563)  (2,001,272) 34 الخسارة بعد الزكاة للسنة من العمليات المتوقفة
  ──────────  ────────── 

 18,144,589   (25,837,585)  صافي )الخسارة( الربح للسنة
     

     الدخل الشامل اآلخر
 بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة

   في الفترات الالحقة:   
 

 

 65,541   ــ       خسارة اكتوارية من استبعاد شركة تابعة 
 387,436   (389,672) 21.1 برامج المنافع المحددة منسب اإعادة قياس )خسارة( مك

  (389,672)   452,977 
  ──────────  ────────── 

 18,597,566   (26,227,257)  مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة
  ══════════  ══════════ 







 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 م2019 م 2020 إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية
 38,263,174  (6,569,295)  )الخسارة( الربح قبل الزكاة من العمليات المستمرة

 (178,563) (2,001,272)  الخسارة قبل الزكاة من العمليات المتوقفة
  ────────── ────────── 
  (8,570,567)  38,084,611 

    الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:تعديالت لتسوية 
 449,517  ــ       34 خسارة استبعاد شركة تابعة

 إعادة قياس للقيمة العادلة لحصة موجودة سابقاً 
 في مشروع مشترك   

 
 (19,757,117) ــ      

 (812,890) ــ       1 مكسب من صفقة اقتناء شركة تابعة
 (13,269,035) (5,391,096)  إيرادات تمويل

 1,447,199  1,557,815  21 مخصص منافع موظفين
 ــ       (1,262,984)  منافع موظفين  -عمليات متوقفة 

 248,643  190,202  27 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار
 1,607,617  1,505,048  7 استهالك ممتلكات ومعدات

 2,908  ــ        ممتلكات وآالت ومعداتخسارة من استبعاد 
 1,204,001  1,204,001  27 استهالك موجودات حق االستخدام

 411,257  382,567  8 إطفاء موجودات غير ملموسة
  ────────── ────────── 
  (10,385,014)  9,616,711 

    تعديالت على رأس المال العامل:
 11,436,284  78,816,296   عقارات قيد التطوير

 (5,073,948) (213,198)  ذمم مدينة تجارية
 (79,352,389) (43,787,430)  موجودات العقود

 445,239  (17,319,854)  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 213,909  (2,216,739)  ذمم دائنة تجارية

 48,766  (233,633)  مكسب مؤجل
 (1,267,415) (504,300)  مطلوبات العقود

 30,073,050  (50,279,250)  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة وغير متداولة أخرى
  ────────── ────────── 

 (33,859,793) (46,123,122)  النقد المستخدم في العمليات
    

 (1,179,551) (302,094) 21 منافع موظفين مدفوعة
 (21,761,265) (16,126,067) 22 زكاة مدفوعة

  ────────── ────────── 
 (56,800,609) (62,551,283)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

  ────────── ────────── 





 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 معلومات الشركة -1
 

تتكون شركة مدينة المعرفة االقتصادية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين بـِ "المجموعة"( من الشركة 
وشركاتها التابعة السعودية المختلفة.  تعمل المجموعة في مجال تطوير العقارات والمدن االقتصادية والمشاريع التطويرية 

تحتية وشبكات االتصاالت محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات معالجة المياه األخرى بما في ذلك مشاريع البنية ال
واألعمال األخرى المرتبطة بتطوير المدن االقتصادية في المملكة العربية السعودية.  تمتلك الشركة قطع أراضي في المدينة 

 نة اقتصادية.  المنورة وتعتبر الُمطّور الرئيسي المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مدي
 

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم 
 4650071196م( وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم 2010يوليو  27هـ )1431شعبان  15/ ق بتاريخ 256

م(.  وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق 2010أغسطس 4هـ )1431شعبان  23الصادر في المدينة المنورة بتاريخ 
 األوراق المالية السعودية )تداول(.

 
، 41561المدينة المنورة  43033العزيز، ص.ب.  ، طريق الملك عبدإن العنوان المسجل للشركة هو ديوان المعرفة

 المملكة العربية السعودية.
 

ة والريادة )"مايل" أو "الفرع"( الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب لكبار الموظفين لدى الشركة فرع باسم معهد المدينة للقياد
م 2011سبتمبر    19هـ الموافق  1432شوال    21بتاريخ    4650053318ومقره في المدينة المنورة بموجب الترخيص رقم  

تصنيف عمليات الفرع كعمليات متوقفة   م السعودية. تالصادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية  
 (.34)الرجوع إلى اإليضاح 

 
تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وفرعها وشركاتها التابعة التالية والتي تعمل بموجب سجالت 

 تجارية منفصلة
 
 

 شركات تابعة 

 

 بلد التأسيس

 نسبة الملكية الفعلية رأس المال المدفوع

 م 2019 م2020

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

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

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

 ــ      ــ      1,333,300 السعودية ( 34شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة )"مدرار"( )إيضاح 

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

 % 100 %100 56,400,000 السعودية شركة مكارم للضيافة المحدودة )"مكارم للضيافة"( )اإليضاح أدناه(

 ــ      %80 20,000 السعودية شركة بوابة المدينة العقارية )"بوابة المدينة"( )اإليضاح أدناه(
 

ً 2020يونيو  24بتاريخ  من خالل إنشاء شركة تابعة، وهي شركة بوابة المدينة )الشركة  جديداً  م، بدأت الشركة مشروعا
من الشركة التابعة.  وقد تم تحويل األراضي وتكاليف البنية التحتية ذات الصلة من  %80التابعة(.  تمتلك المجموعة نسبة 

 شركة الغراء.
 

الملكية المتبقية البالغة خمسين بالمائة من ، وافق مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح لحصص 2019خالل عام 
لاير سعودي.  بعد موافقة مجلس اإلدارة، قدمت الشركة عرضاً رسمياً   26,558,528شركة مكارم المعرفة للضيافة مقابل  

 للمساهم اآلخر في شركة مكارم المعرفة للضيافة )والذي يمتلك ما نسبته خمسين بالمائة من رأس مال( لشراء رأس مالها
م.  أكمل الطرفان جميع اإلجراءات 2019بالكامل بالمقابل المذكور أعاله، والذي تم الموافقة عليه من المساهم األخر خالل  

أبريل  1م، وأقامت الشركة سيطرتها على شركة مكارم المعرفة للضيافة بتاريخ 2019ديسمبر  31المطلوبة كما في 
ا في المشروع مشترك بالقيمة العادلة مما أدى إلى تحقيق مكاسب بمبلغ م.  ونتيجة لذلك، ألغت الشركة استثماره2019

 لاير سعودي. 19,757,117
 

 م.2020 ديسمبر 31أعمالها كما في  وشركة بوابة المدينة العقاريةلم تباشر أي من شركة منشآت وشركة مشاريع 



 )شركة مساهمة سعودية( صاديةشركة مدينة المعرفة االقت

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(

 

 

14 

 أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام  2-1
 

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير واإلصدارات األخرى 

 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 

م أنها تلزم الشركات المدرجة باالستمرار في اتباع نموذج التكلفة 2019ديسمبر  30أعلنت هيئة السوق المالية في يوم 
( في القوائم المالية 40( والعقارات االستثمارية )معيار المحاسبة الدولي 16اس الممتلكات )معيار المحاسبة الدولي لقي

م.  كما تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة 2022المعدة للفترات المالية ضمن السنوات المالية، التي تبدأ قبل سنة 
م.  التزمت المجموعة 2020يناير    1والموجودات غير الملوسة لخمس سنوات تبدأ من    باتباع نموذج التكلفة لقياس المعدات

 بالمتطلبات الواردة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
 
 أساس القياس 2-2
 

مرارية، باستثناء تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االست
 التزامات منافع الموظفين حيث يتم استخدام القيمة الحالية للحسابات االكتوارية.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

 .لمجموعةلتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يمثل العملة الوظيفية 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
 

ً للمعايير الدولية للتقرير استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا
على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير المالي 
ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعد عنها التقرير المالي. يتم تقويم التقديرات واألحكام 

وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة 
معقولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات 

لمستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات ا
على الفترة الحالية والفترات المستقبلية. تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف 

 التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة.
 

يمكن أن يؤدي إلى تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد  19 -كوفيد إال أن عدم التيقن الحالي بشأن 
تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف 

تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في  
 (. 36اإليضاح أيضاً )انظر 

 
 تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:

 
 (.31و 21 ,9ت اإلفصاح عن تحليل الحساسية )اإليضاحا •
 (31إدارة مخاطر االدوات المالية )إيضاح  •
 (32رأس المال )إيضاح إدارة  •
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 االحكام 3-1
 

على القوائم المالية. وإضافة إلى المصادر الرئيسية  19 - قامت المجموعة بعمل أحكام تتعلق بتقييم األثر الناتج عن كوفيد
 بعين االعتبار هي: 19 - فيها كوفيدخذ ألعدم التأكد من التقديرات، إال أن المجاالت التي 

 
 تقييم العقارات االستثمارية •
 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير •
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية •
 مبدأ االستمرارية •
 

بتطبيق األحكام التالية والتي لها تأثير جوهري على خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة، قامت اإلدارة 
 المبالغ المدرجة في القوائم المالية.

 
 تقييم العقارات االستثمارية 3-1-1

تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ويتم في تاريخ كل تقرير إجراء تقييم للقيمة العادلة لها ولألراضي المحتفظ بها للبيع 
كعقارات قيد التطوير باالستعانة بشركة تقييم خارجية لديها مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع والمصنفة 

الذي والقيمة المتبقية  ومن أجل تحديد القيمة، استخدم المقيم منهج السوق    ونوعية العقارات االستثمارية التي يجري تقييمها.
قوم المجموعة بتنفيذ تقييم داخلي للقيمة قيد االستخدام باستخدام نموذج كما ت. يعتمد على افتراضات وتقديرات جوهرية

شغال اإلكأسعار المبيعات ومعدل يتضمن كال المنهجين أحكاماً جوهرية وتقديرات . التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة
فيها التقلبات االقتصادية وتأثيرات  وإيجارات السوق وإيرادات اإليجار المستقبلية ومعدالت الخصم والقيم النهائية، بما

المستخدمة في تقييم  واالفتراضاتكما تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر للطرق على اعمال المجموعة.  19 -كوفيد جائحة 
 . 19 - نتيجة كوفيدللمجموعة االستثمارية العقارات 

 
 التطويرتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد  3-1-2

للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع القابلة تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة 
  التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف التقديرية إلتمام البيع.

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

القابلة لالسترداد للعقار في تاريخ التقرير المالي وفقاً للطريقة المخططة لالستبعاد.  ويتم تقييم القيمة القابلة للتحقق لهذه 
 ء معامالت السوق األخيرة.العقارات داخلياً من قبل المجموعة في ضو

 
يتم تقييم سعر البيع المقدر لقطع األراضي بالرجوع ألسعار السوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق 
في الموقع والمساحة والحالة التطويرية والجودة باستخدام مقّيم تتوفر فيه صفة االستقالل عن المنشأة ولديه مؤهالت مهنية 

يتم خصم التكاليف  تقييمها.    ييجررف بها وذات عالقة ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية العقارات االستثمارية التي  معت
تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر للطرق  المقدرة إلتمام التطوير من سعر البيع المقدر لتصل إلى القيمة القابلة للتحقق.

 على العقارات قيد التطوير.  19 -كوفيد تقييم تأثير  واالفتراضات التي تستخدمها المجموعة في
 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(

 

 

16 
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 )تتمة( االحكام 3-1
 

 اإليراداتاالعتراف ب  3-1-3
من أجل تحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات، تقوم  بمرور الوقت. السكنية يتم االعتراف بإيرادات بيع الفلل

المجموعة بتقييم عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء قد تم الوفاء بها بمرور الوقت أو عند نقطة زمنية.  
لوائح ذات الصلة )ال سيما هيئة المدن قامت المجموعة بتقييم ذلك استناًدا إلى عقود البيع المبرمة مع العمالء، والقوانين وال

االقتصادية( وبوجود حقوق قابلة للتنفيذ في الحصول على تعويض عن العمل المنجز حتى اآلن في حالة حدوث أي نزاع 
إلى األمر بواسطة هيئة المدن االقتصادية وفقا للقوانين المعمول بها، وبالتالي يستند حكم اإلدارة  ب البتوانتهاء العقد.  سيتم 

تفسيرهم للقانون )حسب المشورة القانونية التي حصلت عليها اإلدارة(، فيتم تعويضهم عن الدفعات المستحقة من العميل.  
كما يتم إبرام العقود لتوفير الموجودات العقارية للعميل، ال تقوم المجموعة بإنشاء أصل باستخدام بديل للمجموعة.  بناًء 

يرادات بمرور الوقت. ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت، التي تتطلب إثبات على ذلك، تعترف المجموعة باإل
توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعلياً.    وأنهااإليرادات على أساس جهود المجموعة المبذولة للوفاء بالتزامات األداء،  

 اريع لتحديد مبلغ اإليرادات الذي سيتم االعتراف به. عند تطبيق طريقة المدخالت، تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إتمام المش
 

بموجب العقد الموقع مع العمالء  السكنية تمارس المجموعة أحكاماً فيما يخص إثبات اإليرادات المتأتية من مبيعات الفلل
نهاء العقد.  وذلك من خالل حقوق واجبة النفاذ وتعويض عن األعمال المنجزة حتى تاريخه في حال نشب نزاع تسبب في إ

والقرار األخير يقع على عاتق هيئة المدن االقتصادية بموجب األنظمة المعمول بها، لذلك تتخذ المجموعة أحكامها بناء 
الدفعات المستحقة من العمالء وتقوم   عنعلى تفسيرها لألنظمة )ووفقاً للمشورة القانونية التي حصلت عليها( ويتم تعويضها  

 مع مرور الوقت.        هي باالعتراف باإليراد
 

 الوفاء بالتزامات األداء
يجب على المجموعة تقويم كافة عقودها المبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان تم الوفاء بالتزامات األداء على مدى الزمن 
أو في نقطة من الزمن وذلك لتحديد الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات. ووفقاً لتقييم المجموعة، وبناء على اتفاقيات البيع 

ألنظمة واللوائح التنظيمية ذات العالقة والتي تنطبق على العقود الموقعة بغرض توفير الموقعة مع العمالء وأحكام ا
موجودات عقارية للعمالء، لم تكون المجموعة أي أصل الستخدامه كبديل، وعادة تملك حق واجب النفاذ للدفع مقابل األداء 

الوقت. وإذا لم يكن الحال كذلك، فإن إثبات  المنجز حتى تاريخه.  بناًء على ذلك، تعترف المجموعة باإليرادات بمرور
 اإليرادات يتم في وقت ما في المستقبل. 

 
اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في حالة إثبات اإليرادات على 

اإليرادات على أساس جهود المجموعة  مدى الزمن. ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت، التي تتطلب إثبات
توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعلياً. عند تطبيق طريقة المدخالت، تقوم  وأنهاالمبذولة للوفاء بالتزامات األداء، 

 المجموعة بتقدير تكلفة إتمام المشاريع لتحديد مبلغ اإليرادات الذي سيتم االعتراف به.
 

 اإليراداتإثبات تكلفة  3-1-4
ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع ، لدى المجموعة أجزاء كبيرة من أراض تتكون من عدد من القطع المستقلة

األراضي المباعة خالل الفترة، تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف تطوير البنية التحتية كاملة.  ويتم تخصيص تلك التكاليف لكل 
ات بشكل منتظم ويتم تعديلها إذا دعت الحاجة.  أي تغيير جوهري في هذه التقديرات قطعة أرض.  يتم فحص هذه التقدير

 يمكن أن يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية تسجل في الفترات المستقبلية والمتعلقة باإليرادات المحققة في فترات سابقة.
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 مبدأ االستمرارية 3-1-5

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة 
ٍم بعدم بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي عل

تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، تم إعداد 
 .36في اإليضاح  19 -كوفيد عن تقييم  حهذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. مفص

 
 التقديرات واالفتراضات 3-2

االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فيما يلي 
تاريخ التقرير المالي مما يؤدي إلى مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناًء على المؤشرات المتاحة   في السنة المالية الالحقة كما هو موضح أدناه.
عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات 

رات في االفتراضات عند حدوثها. تم السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة بالمجموعة. يتم عكس هذه التغي
 إدراج المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات في المجاالت التالية:

 
 واآلالت والمعدات / الموجودات غير الملموسةلممتلكات لاألعمار االنتاجية  3-2-1

واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات  
تحدد هذه التقديرات بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التلف والبلى الطبيعي.  حساب االستهالك/ االطفاء.

اإلطفاء الذي سيتم تعديله تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مخصص االستهالك / 
 مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 تصنيف االستثمارات  3-2-2

امتالكها حصص في الشركات المستثمر فيها.   تطبق المجموعة حكماً جوهرياً فيما  المجموعة استثماراتها من خالل تدير
يتعلق بتصنيف االستثمارات والسيطرة عليها )بما في ذلك السيطرة الفعلية( والسيطرة المشتركة والتأثير الكبير على تلك 

 االستثمارات، أو حتى عندما يكون االستثمار ببساطة استثمار مالي. 
 

م السيطرة، ركزت المجموعة على امتالك صالحيات في الشركة المستثمر فيها أو تعزيز حقوقها في العائدات المتغيرة ولتقيي
الناتجة عن مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها والقدرة على تسخير صالحياتها في الشركة المستثمر فيها للتأثير على 

موعة أصوات أو حقوق أقل من الغالبية العظمى، عمدت إلى النظر في جميع عائداتها.  وفي الحاالت التي تمتلك فيها المج
الحقائق والظروف ذات الصلة من أجل تقييم صالحياتها في الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع 

رة قدرة المجموعة على مالكي األصوات اآلخرين، وتقييم صالحياتها بخصوص األوراق المالية المدرجة.  تقيم اإلدا
ممارسة السيطرة حتى في الحاالت الصعبة وحملة حقوق التصويت والحاالت التي تمتلك فيها أدوات قابلة للتحويل، اختارت 

 المجموعة النظر في حقوق التصويت المحتملة. 
 

ة السيطرة والمتوفر فقط في ولتقييم السيطرة المشتركة، أخذت المجموعة بعين االعتبار االتفاق التعاقدي الخاص بمشارك
الحاالت التي تتطلب فيها القرارات موافقة باإلجماع من األطراف الذين يتشاركون في السيطرة.  ولغرض تقييم ما إذا كان 
الترتيب المشترك هو مشروع مشترك أو عملية مشتركة، فقد قامت المجموعة بالنظر فيما إذا كانت تملك سيطرة مشتركة 

موجودات الترتيبات، وفي هذه الحالة يتم التعامل معها كمشاريع مشتركة أو حقوق خاصة بالموجودات، على حقوق صافي  
 وعلى أنها عمليات مشتركة.
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 الذمم المدينة التجاريةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن  3-2-3
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية. يتم في األصل تحديد 
مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها الخاصة بالمجموعة. وتقوم المجموعة بمعايرة 

ة السابقة في خسائر االئتمان بالمعلومات المستقبلية. وبتاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت المصفوفة لتعديل الخبر
 التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.  

 
المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية  

جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة كما 
للعميل   أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة المجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي

 في المستقبل.
 
بخصوص استرداد الذمم المدينة من خالل مصفوفة   19  -كوفيد  كما في تاريخ التقرير المالي، تم التحوط للتأثير المتوقع لـِ   

مخصصات. وعلى الرغم من ان مدخالت النموذج االئتماني واالفتراضات بما فيها االفتراضات االقتصادية الكلية تمت 
، ظلت آليات نموذج االئتمان األساسية والمنهجية الخاصة باحتساب خسائر االئتمان 19 -كوفيد ـِجائحة مراجعتها نتيجة ل

كماهي وتتوافق مع الفترات السابقة. وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة لمجموعة  لالمتوقعة  
 (.31اإليضاح )بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة في 

 
 برنامج المنافع المحددة 3-2-4

 يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقييم االكتواري. يتضمن التقييم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد 
معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات، ومعدل الدوران الوظيفي. ونظرا للطبيعة المعقدة 

منافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام ال
 جميع االفتراضات في نهاية كل سنة.

 
إن معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار 

كومية ذات الجودة العالية. يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات عائد السوق على سندات الشركات/ السندات الح
المتاحة للجمهور في الدولة المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. 

المستقبلية المتوقعة للبلد. تم تقديم تفاصيل يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس معدالت التضخم 
 (.21إضافية حول التزامات منافع الموظفين في إيضاح )

 
 تكلفة استكمال المشاريع 3-2-5

تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إتمام المشاريع لتحديد التكلفة المتعلقة باإليرادات التي يتم إثباتها. تشتمل هذه التقديرات، من 
أخرى، على تكاليف اإلنشاء وأوامر التغيير وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى تجاه العمالء. تتم مراجعة بين أمور  

هذه التقديرات على فترات منتظمة. إن أية تغييرات الحقة في التكلفة المقدرة إلتمام المشروع قد تؤثر على نتائج الفترات 
 الالحقة.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3-2
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-2-6

يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة 
أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ  

البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في 
طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس  

تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم 
لخاضعة بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية ا

الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة  
 وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تتعلق هذه التقديرات كثيراً 

ثبتة من قبل المجموعة. إن االفتراضات مت غير الملموسة األخرى التي ليس لها عمر إنتاجي محدد والبالشهرة والموجودا
األساسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المحققة للنقد المختلفة تم اإلفصاح عنها وتوضيحها في اإليضاح 

4-5. 
 

 المخصصات 3-2-7
وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن  يتم إثبات المخصصات عند  

قياسها بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام. 
بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات  تحدد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة

 السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إدراج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل.
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد -عقود اإليجار  3-2-8
ولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس ال يمكن للمجموعة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقود اإليجار بسه

التزامات اإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة 
بضمان للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة و

مماثل. وبالتالي، فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس "ما يتعين على المجموعة دفعه"، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم 
توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم المجموعة بتقدير معدل 

القابلة للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( عند توفرها، ويتعين االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت 
 عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -4
 

عند اعداد هذه القوائم المالية   5فيما يلي السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها بشكل ثابت، فيما عدا ما تم ذكره في اإليضاح  
 الموحدة. 

 
 أساس التوحيد  4-1
 

. تتحقق م 2020ديسمبر    31تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة االم وشركتها التابعة كما في  
السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة  

 المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
 

 المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة
 
نفوذ على الشركة الُمستثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة  •

 بالشركة المستثمر بها(.
 بالشركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها  •
 المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى 
مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق 

 كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 
 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •
 جة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق النات •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما 
السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر 

عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة 
على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل 
السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه 

 السيطرة.
 

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة 
 ى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.والحصص غير المسيطرة، إن وجدت، حت

 
وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية 

والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات 
 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
 يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
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 )تتمة( امةملخص بالسياسات المحاسبية اله -4
 

 )تتمة( أساس التوحيد 4-1
 

وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة 
الربح غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة  

 أو الخسارة الموحدة. ويتم إثبات أي استثمار محتفظ بها بالقيمة العادلة.
 

 تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، 

لغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومب
لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها 

ليها. تقيد تكاليف االستحواذ بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ ع
 المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 

تصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االق
 فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

 
من المحتمل يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يُقاس الث

( "األدوات المالية 9المصنف كأصل أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة يتم، في األصل، قياس الشهرة 

ً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها  الذي تم إثباته وكذلك أية حصص مملوكة سابقا
لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي حالة زيادة القيمة العادلة 

المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة 
تحواذ. وإذا ما المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االس

زال ينتج عن إعادة التقييم زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم حينئٍذ 
 إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
ً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من  وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا

إلى كل  –اعتباراً من تاريخ االستحواذ    –وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال  
وحدة أو مجموعة من الوحدات المحققة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت 

لوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع الشهرة موجودات أو مط
على الوحدة المدرة للنقدية واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة 

أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد. وتقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحاالت  في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكاسب
 على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

 
 المعامالت المستبعدة عند التوحيد

إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين يتم استبعاد األرصدة والمعامالت ما بين شركات المجموعة وأي  
شركات المجموعة وذلك عند إعداد القوائم المالية الموحدة.  ويتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن معامالت مع 

 تثمر فيها.شركات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وذلك مقابل االستثمار بقدر حصة المجموعة في الجهة المس
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 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -4
 

 )تتمة( أساس التوحيد 4-1
 

 )تتمة( المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى المدى الذي ال يشير إلى وجود دليل على 

 القيمة.حدوث انخفاض في 
 
 العمالت األجنبية 4-2
 

تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيًضا العملة الوظيفية للشركة األم. وبالنسبة لكل 
تلك العملة منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام 

الوظيفية. تستخدم المجموعة طريقة التوحيد المباشرة، وعند استبعاد العملية الخارجية، يعكس الربح والخسارة المعاد تصنيفه 
 استخدام هذه الطريقة. عنإلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المبلغ الناتج 

 
 المعامالت واألرصدة

المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة يتم، في األصل، تحويل 
بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 

داد القوائم المالية. يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إع
النقدية في الربح أو الخسارة، باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في 

ئذ يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى عملية أجنبية.  ويتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر لحين بيع صافي االستثمار وعند
الربح أو الخسارة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.  يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 

مة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقي
بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود 

 غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند.
 
 ت والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولةتصنيف الموجودا 4-3
 

 تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة.
 

 الموجودات
 تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

 
 .بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية ينوىعندما يتوقع تحققها أو  •
 حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.في  •
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  •

 عشر شهراً بعد الفترة المالية.
 

 ع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.تصنف جمي
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 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -4
 
 )تتمة( تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 4-3
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة التشغيل العادية. •
 اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.في حالة  •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. •
 

 ولة.تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متدا
 
 األدوات المالية 4-4
 

 األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 
 ( الموجودات المالية1
 

 االعتراف األولى والقياس
المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة  

 اآلخر، وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
التجارية التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة   أعمال المجموعة إلدارتها. وباستثناء الذمم المدينة

باستخدام وسيلة عملية، تقوم المجموعة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في 
تقاس الذمم المدينة التجارية، التي ال حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية، بسعر المعاملة المحدد وفقا للمعيار الدولي 
 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء". 15للتقرير المالي )

 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج  ولتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو

عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار 
يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. 

ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف 
 النظر عن نموذج األعمال.

 
ودات المالية بهدف تحقيق يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموج

التدفقات النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع 
الموجودات المالية أو كالهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال 

قتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بهدف ا
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 
 األدوات المالية )تتمة( 4-4
 
 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 االعتراف األولي والقياس )تتمة(
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها  –المالية يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات 

بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة  –األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 بشراء أو بيع األًصل.

 
 القياس الالحق 

 وجودات المالية إلى أربع فئات وهي:ألغراض القياس الالحق لها، تصنف الم
 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( •
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات  •

 الدين(.
مل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا •

 عند التوقف عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
ً تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة  ستخدام طريقة العمولة الفعلية، وتخضع الختبار االنخفاض في إب المطفأة الحقا

القيمة. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو 
مالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة انخفاض قيمته. هذه الفئة هي االكثر مالئمة للمجموعة. تشتمل الموجودات ال

بالمجموعة على الذمم المدينة التجارية والقروض للموظفين والمستحق من الجهات ذات العالقة المدرجة ضمن الموجودات 
 المالية غير المتداولة األخرى.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت 
األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة 

غيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االعتراف بها، يتم بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات ت
 إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

 
 ل اآلخر.حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه، تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه 
وفاء بضوابط تعريف أدوات حقوق الملكية الواردة في معيار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك عند ال

األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يحدد التصنيف على أساس كل أداه على  – 32المحاسبة الدولي 
 حدة.

 
خسارة.  يتم إثبات توزيعات ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو ال

األرباح كإيرادات أخرى في الموحدة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة 
تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل 

  أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.   اآلخر. إن



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(

 

 

25 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 
 األدوات المالية )تتمة( 4-4
 
 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(الموجودات المالية 
 

حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي استثمارات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، 
 الموحدة.ويدرج صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة 

 
 حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 إلغاء االعتراف

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي  
 استبعاده من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:

 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم  •

طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة 
مخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت لألًصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع وال

 بتحويل السيطرة على األصل.
 

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، 
لملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فإنه يجب عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة ل

فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر 
ً بإثبات المطلوبات  الشركة في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا

لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات   المصاحبة
التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة 

 لذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ ا
 

 االنخفاض في القيمة
بالقيمة العادلة من خالل  تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة 

الربح أو الخسارة. بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر 
االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص 

اًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ كل تقرير مالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة خسارة بن
ً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين  مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها وفقا

 والبيئة االقتصادية.
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 ية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المحاسب -4
 
 األدوات المالية )تتمة( 4-4
 
 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 )تتمة( االنخفاض في القيمة
يوًما. لكن في بعض الحاالت،   90تعتبر المجموعة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  

المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل يمكن للمجموعة أيًضا اعتبار األصل 
أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. 

 التدفقات النقدية التعاقدية. يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد
 
 ( المطلوبات المالية2
 
 االعتراف االولي والقياس 

تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض 
 والذمم الدائنة حسب مقتضى الحال.  

 
 االعتراف بجميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض والسلف والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم 

تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً. تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاريين واآلخرين، 
 والقروض بما في ذلك الحسابات المكشوفة لدى البنوك واألدوات المالية المشتقة.

  
 القياس الالحق

 لفئات التالية:لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن ا
 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و •
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة •
 

 إن فئة المطلوبات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة مالئمة للشركة كما ذكر ادناه:  
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعّال. يتم إدراج األرباح والخسائر  وبعد االثبات األولي لها، تقاس الحقا

فة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة الفعال وعندما يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات في قائمة الناتجة عن عكس قيد تكل
 الربح او الخسارة الموحدة.

 
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً 

 دة الفعال. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.ال يتجزأ من معدل الفائ
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 المطلوبات المالية )تتمة( ( 2
 

 إلغاء االعتراف
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام  

إن مثل مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، ف
هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق 

 بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 ( مقاصة األدوات المالية3

لمالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات ا
نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات 

 وسداد المطلوبات في آن واحد.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4-5
 

انخفاض في قيمة أصل ما.  حدوثعلى  مؤشرتقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي 
أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة،  المؤشروفي حالة وجود مثل هذا 

اد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترد
ايهما اعلى، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم  -المحققة للنقد

دات األخرى أو مجموعات الموجودات. وفي حالة زيادة ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجو
القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى 

 القيمة القابلة لالسترداد له.
 

المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل  وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية
الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً 

ذه المعامالت، يتم استخدام تكاليف البيع، يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل ه
 طرق تقويم مالئمة.

 
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات 
 والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. تغطي هذه الموازنات
والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

 بعد السنة الخامسة.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(   4-5 
 

عتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات يتم اإل
 التي تتوافق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

 
كل تقرير مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ  

ً التي لم تعد موجودة أو انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة  المثبتة سابقا
سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة 

االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد 
 هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية أو القيمة الدفترية التي قد سبق تحديدها بعد خصم
االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض لألصل في سنوات سابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو 

 الخسارة الموحدة ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة في اعادة التقييم.
 

وجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها يتم سنوياً إجراء اختبار للم
يوني وذلك على مستوى الوحدة المحققة للنقد، حسبما هو مالئم، وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض  31كما في 

 القيمة الدفترية.
 
 الممتلكات والمعدات 4-6
 

 االعتراف والقياس
نود الممتلكات والمعدات المسجلة سابقا بالتكلفة، وتقاس الحقاً بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض تسجل ب

 المتراكم في القيمة.
 

تشمل التكاليف سعر الشراء واي تكاليف تعود مباشرة إلى جلب األصل إلى موقعه الحالي وايصاله إلى حالته الراهنة ليكون 
ً تكلفة المواد والعمالة قادراً على ال تشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشائها ذاتيا

المباشرة، وأي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإحضار الموجودات إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من أجله، وتكاليف التفكيك 
 صلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة.وإزالة بعض البنود، وإعادة الموقع لحالته األ

 
وإذا كان ألجزاء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم عندئذ المحاسبة عنها كبنود مستقلة 

 )مكونات رئيسية( من الممتلكات والمعدات.
 

ممتلكات والمعدات وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي بند من بنود ال
مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات، ويتم إدراجها بالصافي ضمن إيرادات تشغيل أخرى في قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة.
 

 التكاليف الالحقة
الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل يتم إدراج التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود  

تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة من ذلك الجزء إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم إلغاء 
تلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم إثبات تكاليف الصيانة اليومية للمم

 الموحدة عند تكبدها.
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات 4-6
 

 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ
اإلنشاءات، ويتم و  بالمشاريعتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة وغير مباشرة 

 تلك المشاريع لالستخدام الذي أعدت ألجله. تنفيذ رسملتها كممتلكات ومعدات عند االنتهاء من 
 

 االستهالك
يمثل االستهالك التخصيص المحدد لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل القيمة القابلة 

تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية. يتم إثبات االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة لالستهالك  
الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات. تستهلك 

 و أعمارها اإلنتاجية ـ أيهما أقصر. ال يتم استهالك األراضي.الموجودات المؤجرة طوال مدة عقد االيجار أ
 

تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية سنويًا على األقل ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر. 
 .6-2-3إيضاح لالطالع على تقييم مناقشة االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، يرجى الرجوع إلى 

 
 وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة:

 
    سنة 40                                           لمباني

 سنوات 5            أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
 سنة  25-3            أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية

 أيهما أقصر(  -سنوات )او فترة عقد اإليجار  10                    المأجورتحسينات على 
 سنوات 4     سيارات 

  
 الموجودات غير الملموسة 4-7

 
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند االعتراف األولي بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات 
غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد 

إلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غير الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً ا
الملموسة المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة 

 لملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.الموحدة في الفترة التي تتكبد فيها. تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير ا
 

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود 
ت انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودا

غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر 
محاسبياً وذلك بتعديل   –اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  

ما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع 

 وظيفة الموجودات غير الملموسة.
 

ة من البرامج. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة المجموعبالملموسة الخاصة  تتكون الموجودات غير
 سنوات.  5هي 
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 العقارات االستثمارية  4-8
 

تشغله المجموعة يتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق إيرادات إيجار طويلة األجل أو إلنماء رأس المال أو كليهما والذي ال  
كما تشتمل العقارات االستثمارية على العقارات التي يجري إنشاؤها أو تطويرها بغرض االستخدام  كعقار استثماري.

 المستقبلي كعقارات استثمارية.
 

ات بعد اإلثب ويقاس العقارات االستثمارية بداية بتكلفته بما في ذلك تكاليف المعامالت وتكاليف االقتراض عند اللزوم.
 األولي، يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل، حسبما هو مالئم، وذلك فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع 

جميع التكاليف دراج إ م به. يتبة لألصل إلى الشركة وإمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق االقتصادية المستقبلية المصاح
 المسددة وتكاليف الصيانة األخرى كمصروفات حال تكبدها. 

 
 في حال استبدال جزء من العقار االستثماري، يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.  

 
في حال شغل المالك أي عقار استثماري، فإنه يعاد تصنيفه كممتلكات ومعدات.   وتصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة 

 التصنيف هي التكلفة للمحاسبة عنه الحقاً. 
عن إثبات العقارات االستثمارية عند استبعادها )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى المستلم( أو سحبها بصورة دائمة يتم التوقف  

من االستخدام، وعند عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
ة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات. عند تحديد قيمة الثمن المتعلقة من إلغاء  والقيمة الدفترية لألصل في ربح أو خسارة الفتر

االعتراف بالعقارات االستثمارية، تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالثمن المتغير، ووجود مكونات تمويل 
 )إن وجد(. هامة، والثمن غير النقدي، والثمن المستحق للمشتري

 
ت إلى )أو من( العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويالت من العقارات تتم التحويال

االستثمارية إلى العقارات المشمولة من المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ 
شغولة من قبل المالك عقارات استثمارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه تغير االستخدام. وعندما تصبح العقارات الم

العقارات طبقاً للسياسات المتبعة بشأن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام. عندما يتم إجراء تغيير في استخدام 
عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه العقار االستثماري بدليل البدء بالتطوير بنية البيع، يتم تحويل العقار إلى 

 الحقاً كعقار قيد التطوير.
 

 العقارات قيد التطوير 4-9
 

تشمل تكلفة التطوير بشكل أساسي من تكلفة األرض وتكاليف البنية التحتية وتكلفة البناء وجميع التكاليف األخرى الضرورية 
نقل تكلفة األرض والبنية التحتية عندما يكون هناك تغيير في استخدام العقارات للحصول على العقارات الجاهزة للبيع.  يتم  

 قيد االستثمارية كما يتضح من بدء التطوير بهدف البيع، وبالتالي، يتم إعادة تصنيف هذه العقارات االستثمارية كعقارات
لتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.  التطوير بقيمتها الدفترية في تاريخ إعادة تصنيفها.  يتم إدراجها الحقًا با

ً التكاليف الستكمال  التقديرية ان صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا
 مصاريف التطوير وإعادة البيع.
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 عقود اإليجار 4-10
 

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد، أو يتضمن، عقد إيجار. إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في 
 محددة نظير مقابل لذلك.السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة 

 
 المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
م الموجودات منخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدا

 التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.
 

 الموجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس 

ي القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض ف
التزامات اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية 

موجودات  المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك
حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، 

 وذلك على النحو التالي:
 
 سنوات 5 مكاتب  •
 

ممارسة خيار في حالة تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس 
تخضع موجودات حق االستخدام أيضاً لالنخفاض   الشراء، يتم حساب االستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

 في القيمة.
 

 التزامات عقود ايجار
اإليجار التي يتعين بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات 

سدادها على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي 
حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات 

ا تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه القيمة المتبقية. كم
المجموعة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. 

شر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤ
 الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

 
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار 

جار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات ألن معدل العمولة الضمني في عقد اإلي
اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

ر في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيي
المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل 

 المعني.
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 جل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمةعقود اإليجار قصيرة األ
تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمعدات 

الشراء(. كما تطبق شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم 
إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس 

 ترة اإليجار.القسط الثابت على مدى ف
 
 النقد وما في حكمه 4-11
 

يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل واستثمارات ذات سيولة عالية بمواعيد 
استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في 

 يمة.الق
 

شهراً كاستثمارات  12شهور وتقل عن  3يتم تصنيف االستثمارات قصيرة األجل التي تزيد مدة استحقاقها األصلية عن 
 قصيرة األجل.

 
 العمليات المتوقفة 4-12
 

تصنيفها إن مجموعة االستبعاد مؤهلة العتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعاً من المنشأة التي تم استبعادها أو تم 
 كمعدة للبيع، وأنها:

 
 أنها تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية •
 أنها تعتبر جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو •

 أو
 أنها تعتبر شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصرياً إلعادة بيعها  •
 

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة، واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في 
(. تشتمل كافة االيضاحات األخرى حول القوائم 34الخسارة. تم تقديم إفصاحات اضافية في االيضاح )و أقائمة الربح 

 ما لم يرد خالف ذلك.المالية على مبالغ العمليات المستمرة، 
 

 منافع الموظفين 4-13
 

 منافع موظفين قصيرة األجل
 تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتقيد كمصاريف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

 
البرامج المبنية على مشاركة األرباح في يتم االعتراف بااللتزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو 

حال وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف 
 مع وجود إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.
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 منافع ما بعد الخدمة
تتم المحاسبة عن التزام المجموعة بموجب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممول، ويتم احتسابه 

حتساب التزامات بتقدير قيمة المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وخصم هذا المبلغ. يتم ا
المنافع المحددة سنويًا من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إثبات إعادة قياس صافي 
التزام المنافع المحددة، والذي يشمل األرباح والخسائر االكتوارية، فوًرا في الدخل الشامل اآلخر.  تقوم المجموعة بتحديد 

عمولة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام صافي مصروف ال
المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية على التزامات المنافع المحددة حينئٍذ، مع مراعاة أي تغيرات في صافي التزام المنافع 

تم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة ببرامج المحددة خالل الفترة نتيجة مدفوعات المنافع. ي
 (.21المنافع المحددة ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة، انظر حتى اإليضاح )

 
 المخصصات  4-14
 

وأنه من المحتمل يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة،  
ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل 
موثوق به. وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد 

كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض.  تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض
الموحدة، بعد خصم أية مبالغ   األخر  الشامل  يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل

 مستردة.
 

المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم 
يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن 

 مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 
 الزكاة 4-15
 

للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويُحّمل مخصص الزكاة تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة 
للمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية المجموعة في الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية على قائمة الربح أو الخسارة 

 (. 22)الرجوع على اإليضاح  الموحدة 
 
تم مع جهات غير مقيمة واألرباح المدفوعة للمساهمين االجانب وفقاً تستقطع المجموعة ضرائب من المعامالت التي ت 

ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع 
 الضرائب نيابة عنه.

 
 التقارير القطاعية 4-16

 
 موجودات أو العمليات أو المنشآت التي:إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من ال

 
 تزاول أنشطة تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد بشأنها مصاريف بما في ذلك )أ( 

 اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي مكون من المكونات األخرى للمجموعة.
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يقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتحليل نتائج عملياتها بصورة مستمرة من أجل اتخاذ القرارات )ب( 
 التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء، و

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

 
البنود العائدة بشكل مباشر على  لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيليةاتشتمل النتائج القطاعية المعروضة على 

وحيث أن المجموعة تدير أعمالها في  إلى أحد القطاعات، باإلضافة إلى البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
 أي قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة. المملكة العربية السعودية لذلك لم يتم عرض 

 
 أرصدة العقود 4-17
 

 موجودات العقود
.  عملية البيعنتيجة استالم الثمن المقترن بشرط اكتمال  عمليات البيعيدرج أصل العقد بداية مقابل اإليرادات المكتسبة من 

وقبول العمالء، يدرج المبلغ كموجودات عقود ويتم إعادة تصنيفه كذمم مدينة تجارية. تخضع موجودات  البيععند اكتمال 
 العقود إلى تقييم االنخفاض في القيمة. 

 
 الذمم المدينة التجارية

تدرج الذمم المدينة في حال استحق العوض غير المشروط من العميل )أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد 
 لعوض(.ا

 
 مطلوبات العقود

تدرج مطلوبات العقود في حال استالم الدفعة او استحقاق الدفعة )أيهما أقصر( من العميل قبل تحويل المجموعة البضائع 
والسلع ذات العالقة.  تدرج التزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بموجب العقد بتأدية التزامها )أي نقل السيطرة 

 ئع والخدمات ذات العالقة إلى العميل(. على البضا
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 4-18
 
 بيع عقارات 
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار  

 :15الدولي للتقرير المالي 
 

والتزامات تحديد العقد )العقود( المبرم مع العميل، يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ عنه حقوقاً   (:1الخطوة )
 قابلة للتنفيذ وينص على الشروط الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها.

 
تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو الوعد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع  (:2الخطوة )

 أو الخدمات للعميل.
 

المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضاعة   تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر (:3الخطوة )
 أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.
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 )تتمة( بيع عقارات
 

توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء  (:4الخطوة )
واحد، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل 

 داء.الوفاء بكل التزام أ
 

 إثبات اإليرادات عند )أو حال( الوفاء بالتزام األداء. (:5الخطوة )
 

 تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن في حالة استيفاء أحد الشروط التالية:
 
 أثناء قيام المجموعة باألداء،أن يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت  •
 
 أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه، أو •
 
أال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وأن يكون للمجموعة حق واجب النفاذ في  •

 المكتمل حتى تاريخه.استالم قيمة األداء 
 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، فإنه يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن 
 يتم فيها الوفاء بالتزام األداء.

 
 العتبار شروط السداد المحددة بالعقد.يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين ا

 
الموحدة وذلك بالقدر الذي يحتمل فيه تدفق منافع الدخل الشامل االخر يتم إثبات اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة و

 اقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به.
 

قديم الخدمات طوال الفترة في حال القدرة على تقدير مخرجات المعاملة بشكل موثوق به، ومن خالل يدرج اإليرادات من ت
الرجوع إلى مرحلة اكمال المعاملة في تاريخ التقرير المالي.  وفي حال عدم القدرة على القياس بشكل موثوق، تدرج 

 المؤهلة لالسترداد.  المتكبدة اإليرادات فقط في حدود المصروفات 
 

 عنصر التمويل الهام
سبع سنوات و أخمس و أتستلم المجموعة دفعات من العمالء على مراحل مقابل بيع الفلل ضمن جدول زمني لمدة ثالث 

د واستالم الدفعة. يوجد عنصر تمويل هام في هذه العقود وذلك نظراً للمدة الطويلة بين سداد العمالء وتحويل قبعد توقيع الع
الفلل لهم، باإلضافة إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. بالتالي يتم خصم سعر المعاملة لهذه العقود باستخدام سعر الفائدة 

المعدل الذي سيتم عكسه في عنصر التمويل المنفصل للمعاملة بين المجموعة  الضمني في العقد.  يتوافق هذ المعدل مع
 والعميل عند بداية العقد. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 اإليراداتتكاليف  4-19
 

لدى المجموعة أجزاء كبيرة من أراض تتكون من عدد من القطع المستقلة. ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع األراضي 
المباعة خالل الفترة، تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف تطوير البنية التحتية كاملة. ويتم تخصيص تلك التكاليف لكل قطعة أرض. 

التقديرات بشكل منتظم ويتم تعديلها إذا دعت الحاجة. أي تغيير جوهري في هذه التقديرات يمكن أن يؤدي يتم فحص هذه 
 إلى تكبد تكاليف إضافية تسجل في الفترات المستقبلية والمتعلقة باإليرادات المحققة في فترات سابقة.

 
والتكاليف المتعلقة بالخدمات األخرى.  وتعتمد  تتضمن تكاليف اإليرادات لمشاريع الفلل السكنية تكلفة األرض والتطوير

تكلفة اإليرادات على نسبة التكلفة المتكبدة حتى تاريخه فيما يتعلق بالوحدات المباعة إلى إجمالي التكلفة اإلجمالية لكل حدة.  
العقارات على التكلفة وتعتمد تكاليف اإليرادات من إدارة المرافق والبرامج التعليمية الدورات التدريبية وخدمات إدارة 

 الفعلية لتقديم الخدمات. 
 

 المصروفات 4-20
 

مصروفات تسويق البيع هي تلك المصروفات الناتجة عن جهود المجموعة ضمن وظائف التسويق والبيع. يتم تصنيف كافة 
ية. يتم توزيع المصاريف األخرى، باستثناء تكاليف اإليرادات المباشرة واألعباء المالية، كمصاريف عمومية وإدار

المصروفات المشتركة بين تكاليف إيرادات ومصروفات بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية ـ عند اللزوم ـ على 
 أساس ثابت.

 
 الدخل التمويلي والدخل من توزيعات األرباح وتكلفة التمويل 4-21
 

الخسارة و  أمستثمرة وإيرادات من توزيعات األرباح مثبتة في قائمة الربح  موال  أيتكون الدخل التمويلي من إيراد فوائد عن  
الخسارة والدخل الشامل اآلخر و  أوالدخل الشامل اآلخر الموحدة.  يتم إثبات إيرادات الفائدة حال استحقاقها في قائمة الربح  

الخسارة والدخل الشامل اآلخر و  أئدة الفعلية. يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح في قائمة الربح  الموحدة باستخدام طريقة الفا
 الموحدة عند استحقاق المجموعة الستالم الدفعة.

 
تتكون تكاليف التمويل من مصاريف الفائدة من االقتراض وإلغاء الخصم للمخصصات وخسائر انخفاض القيمة المثبتة في 

لية.  ويتم إثبات تكاليف االقتراض غير المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل في قائمة  الموجودات الما
 الربح والخسارة الدخل الشامل اآلخر الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 ربحية السهم 4-22
 

م احتساب ربحية السهم األساسي بقسمة صافي تعرض المجموعة ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يت
الربح أو الخسارة التي تعزى للمساهمين العاديين في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

ة يتم احتساب ربحية السهم المخفضة من خالل تعديل صافي الربح أو الخسار الفترة والمعدلة ألسهمها الخاصة المملوكة.
التي تعزى للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة المعدلة ألسهمها الخاصة المملوكة لتعكس 

 أثر جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات -5
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 1قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات 2020يناير 
 بعد.

 
 "تعريف العمل التجاري" (:3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1
 

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تجارية، فإنه يجب أن 

تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. كما ان التعديالت توضح أيضاً أن األعمال قد تتواجد دون أن 
لتعديالت تأثير على القوائم المالية تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات المطلوبة إليجاد المخرجات. ال يوجد لهذه ا

 للمجموعة لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخول الشركة في تجميع أعمال.
 
( ومعيار المحاسبة الدولي 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-2
 (: هيكلة سعر الفائدة39)
 

( األدوات المالية: االعتراف والقياس" عدداً 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9الت على المعيار الدولي للتقرير المالي )التعدي
من االعفاءات التي تنطبق على عالقات التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بتعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة 

تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات النقدية التي تقوم على مرجعية للبند المتحوط له  التحوط في حال أن التعديل أدى إلى عدم 
او اداة التحوط. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها عالقات تحوط من 

 أسعار الفائدة.
 
 (: تعريف المعلومات الجوهرية8اسبة الدولي )( ومعيار المح1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-3
 

توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر 
األغراض حذف أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات 

العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت 
أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوائم المالية. يكون 

كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه  تحريف المعلومات جوهرياً إذا
 التعديالت تأثير على القوائم المالية وال يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.

 
 م2018مارس  29اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر في  5-4
 

 إطارياًرا وال يلغي المفاهيم الواردة فيه أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. إن الغرض من إن إطار المفاهيم ليس مع
مفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير، ومساعدة من يقوم بإعداد المعايير 

عيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم على تطوير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك م
وتفسير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن 

للموجودات والمطلوبات،  هذا اإلطار العام المعدل للمفهوم بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف
 كذلك يوضح بعض المصطلحات الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية المجموعة.
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات -5
 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 
 "19 -كوفيد ( "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-5
 

"عقود  16م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28بتاريخ 
" تتيح التعديالت اعفاء المستأجرين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير 19  -  كوفيداإليجار" "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ  

. 19 -كوفيد توجيهات حيال تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء  -( 16المالي )
من  19 -كوفيد ت اإليجار المتعلقة بـ كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازا

المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن 
(، 16المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ) 19 -كوفيد 

 في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار.
 

م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذه 2020يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للمجموعة.

 
 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ  -6
 

فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
 انها.للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سري

 
 "عقود التامين" –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 6-1
 

( عقود التأمين، معيار محاسبة 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017في مايو 
المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح. سيحل هذا 

( على جميع أنواع 17م. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005( عقود التأمين، الذي صدر في عام  4للتقرير المالي )
التي عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت 

تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة 
( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على 17على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

(، 4لتأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات ا
( نموذجاً 17التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )

( في 17قة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات العال
 النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:

 
 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. •
 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. •
 

، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق 2023يناير  1يار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد يطبق هذا المع
( في أو قبل تاريخ 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة. (.17لتقرير المالي )تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي ل
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 )تتمة(المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ  -6
 
 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (:1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 6-2
 

من معيار المحاسبة  76إلى  69تعديالت على الفقرات من م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة 2020في يناير 
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت: 1الدولي 

 
 ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية، •
 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي، •
 يتأثر باحتمالية ان تمارس المنشأة حق التأجيل، ووان ذلك التصنيف لم  •
وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية وان  •

 شروط االلتزام لن تؤثر على التصنيف.
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر 2023ناير  ي  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتفاقيات القروض الحالية قد  رجعي.

 تتطلب إعادة تفاوض.
 
 3الي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الم -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  6-3
 

تجميع األعمال   -  3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  
اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم  -

م دون تغير 2018ع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس م، م1989المالية، الصادر في 
 3المتطلبات بشكل جوهري. كما أضاف المجلس أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

لتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن نطاق لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين" المحتملة الناتجة عن المطلوبات واال
"الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. في نفس الوقت،  21أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  37معيار المحاسبة الدولي 

قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر 
احالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية. تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي  عن

 م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي.2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -المتحصالت قبل االستخدام المنشود  :الممتلكات واآلالت والمعدات 6-4
 

المتحصالت من االستخدام  -م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو 
دات، واي متحصالت من بيع السلع المنشود والذي يمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمع

التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من 
الت ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة. تنطبق التعدي

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي بنود 2022يناير  1على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل. 

 لتعديالت أثر جوهري على المجموعة. ليس من المتوقع أن يكون ل
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 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة  6-5
 

لتحديد أي التكليف التي   37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
تحتاج المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر. تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة 

ديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي المباشرة". تتضمن التكاليف التي تتعلق بعقد تق
تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح 

يناير  1نوية التي تبدأ في أو بعد على الطرف المقابل بموجب العقد. تسري التعديالت على فترات التقارير المالية الس
م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي 2022

 التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.
 
الشركة التابعة التي تطبق  –قرير المالي ألول مرة تطبيق المعايير الدولية للت – 1المعيار الدولي للتقرير المالي  6-6

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة 2020-م 2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة 
معايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل تطبيق ال - 1الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة  1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي  16-للشركة التابعة باختيار تطبيق الفقرة )د
يير الدولية للتقرير المالي. باستخدام المبالغ المصفح عنها في الشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم غلى المعا

"أ"( من المعيار الدولي  16-يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
م مع 2022يناير  1. يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1للتقرير المالي 

 لسماح بالتطبيق المبكر.ا
 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية %10فحص نسبة  -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  6-7
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020-م 2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
. توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام 9المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالً على 

مالي إما جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة 
المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض  او المستلمة بين المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم 

بالنيابة. تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي 
 السنوية التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.

 
م مع السماح بالتطبيق 2022يناير  1ترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد يدخل التعديل حيز التنفيذ على ف

المبكر. تقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير 
تعديالت. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه ال

 المجموعة.
 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي  6-8
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020-م 2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
وهو  41من معيار المحاسبة الدولي  22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي تعديالً 

أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق 
يق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول . تقوم المنشأة بتطب41معيار المحاسبة الدولي 

م، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر 2022يناير  1فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد 
 جوهري على المجموعة.
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 أراضي

 
 مباني

 أثاث و
 تجهيزات

أجهزة حاسب آلي 
 ومعدات مكتبية

تحسينات على 
 المأجور

 
 سيارات

 رأسمالية اعمال
 تحت التنفيذ

 
 المجموع

         التكلفة:
 65,881,801  7,944,890  554,732 743,176 3,190,660  5,390,318 39,174,514 8,883,511 م2019يناير  1
 1,591,057  1,591,057  ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      إضافات خالل السنة 
 ــ      (733,234) ــ      ــ      545,407  187,827 ــ      ــ      تحويالت  
 (2,908) ــ      ــ      ــ      (2,908) ــ      ــ      ــ      استبعادات  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ───────── 

 67,469,950  8,802,713  554,732 743,176 3,733,159  5,578,145 39,174,514 8,883,511 م2019ديسمبر  31في 
 1,003,933  1,003,933  ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      إضافات خالل السنة 
 ــ      (512,278) ــ      ــ      128,833  383,445 ــ      ــ      تحويالت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ───────── 
 68,473,883  9,294,368  554,732 743,176 3,861,992  5,961,590 39,174,514 8,883,511 م2020ديسمبر  31

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ══════  ═══════  ════════ 
         :االستهالك

 15,563,063  ــ      554,126 426,840 2,361,777  5,105,707 7,114,613 ــ      م2019يناير  1
 1,607,617  ــ      ــ      74,318 444,484  70,306 1,018,509 ــ      مخصص محمل للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 17,170,680  ــ      554,126 501,158 2,806,261  5,176,013 8,133,122 ــ      م2019ديسمبر  31
 1,505,048  ــ      ــ      73,738 314,777  98,024 1,018,509 ــ      مخصص محمل للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ───────── 

 18,675,728  ــ      554,126 574,896 3,121,038  5,274,037 9,151,631 ــ      م2020ديسمبر  31
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ════════ 

         صافي القيم الدفترية:
 49,798,155  9,294,368  606 168,280 740,954  687,553 30,022,883 8,883,511 م2020ديسمبر  31 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ════════ 
 50,299,270  8,802,713  606 242,018 926,898  402,132 31,041,392 8,883,511 م2019ديسمبر  31 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ════════ 
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م التكلفة المتكبدة من قبل المجموعة لبناء لوحات ارشادية 2020ديسمبر    31في  تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما  أ(  
لاير  28,869م: 2019لاير سعودي ) 58,960حول األراضي التي تملكها.  خالل السنة، تم تخصيص استهالك بقيمة 

اريع العقارات سعودي( للعقارات االستثمارية، وهو ما يمثل استهالك الممتلكات والمعدات المستخدمة من قبل فريق إدارة مش
 االستثمارية للمجموعة.

 
م.  كما لم يتم رسملة أي تكاليف اقتراض على الممتلكات 2019م و2020لم يكن هناك أي انخفاض في القيمة في عامي 

 ن الممتلكات والمعدات ليست تحت رهن أو تعهد.إ م.2019م و2020والمعدات خالل عامي 
 

 على النحو التالي:تم توزيع مخصص االستهالك للسنة ب( 
 

 
 

 م2019 م 2020
   

 1,480,396 1,446,088  مصروفات عمومية وإدارية 
 28,869 58,960  عقارات استثمارية

 62,732 ــ       تكلفة اإليرادات
 35,620 ــ           مصروفات بيع وتوزيع 

 ───────── ───────── 
 1,505,048 1,607,617 
 ═════════ ═════════ 

 
 الموجودات غير الملموسة -8
 

 
 
 

 م2019 م 2020 
   

   التكلفة
 3,798,965 3,931,257 الرصيد في بداية السنة

 132,292 377,438 إضافات
  ───────  ─────── 

 3,931,257 4,308,695 الرصيد في نهاية السنة
  ───────  ─────── 

   االطفاء
 2,606,890 3,018,147 الرصيد في البداية السنة

 411,257 382,567 المخصص المحمل للسنة 
  ───────  ─────── 

 3,018,147 3,400,714 الرصيد في نهاية السنة
  ───────  ─────── 

 913,110 907,981 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة
  ═══════  ═══════ 
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 يتم قياس العقارات االستثمارية للمجموعة بالتكلفة.

 
تتكون العقارات االستثمارية للمجموعة من عقارات تجارية في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.  وقررت اإلدارة 

ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.3بقيمة  اضيأن العقارات االستثمارية تتكون من فئتين من الموجودات، وهما أر
مليار  1.2م: 2019ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.2مليار لاير سعودي( وتكلفة البنية التحتية بمبلغ  1.3م: 2019

 وفيما يلي تفاصيل ذلك: لاير سعودي( بناًء على طبيعة وخصائص ومخاطر كل عقار.
 
 

 
 31) مليار لاير سعودي 5.5م بقيمة 2020ديسمبر  31تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 

من قبل مقيّم مستقل ومؤهل مهنياً وهو شركة أمام للتقييم العقاري باستخدام   (مليار لاير سعودي  5.1م بقيمة  2019ديسمبر  
كل من منهج السوق المماثل ومنهج القيمة المتبقية ولديها خبرات حديثة في اماكن وقطاعات العقارات االستثمارية التي يتم 

ية للمقيمين المعتمدين. قامت المجموعة بتقييم تم تطبيق نموذج تطبيق وفقاً لذلك الموصى به من قبل الهيئة السعود تقييمها.
وخلصت إلى أنه ال يوجد تأثير جوهري على المشاريع االستراتيجية للمجموعة إضافة لذلك،  19-التأثير الناتج عن كوفيد

ل مقيم مستقل ونظراً إلى الفرق الجوهري بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للعقارات االستثمارية، والذي تم تحديده من قب
 م كما هو مذكور أعاله، فال يوجد مؤشر على انخفاض القيمة. 2020ديسمبر  31كما في
 

 م لم يتم رسملة تكاليف االقتراض للعقارات االستثمارية. 2019م و2020وفي 

  

 م2019 م 2020 

   
 2,425,423,482  2,512,980,719 في بداية السنة

 35,829,087  52,735,423 إضافات، تتعلق بشكل رئيسي بتكاليف بنية تحتية
 55,669,560  ــ      االستحواذ من خالل تجميع األعمال 

 (3,941,410) ــ      محول إلى عقارات قيد التطوير 
 ─────────── ─────────── 

 2,512,980,719 2,565,716,142 في نهاية السنة
 ═══════════ ═══════════ 

 لعادلةالقيمة ا القيمة الدفترية الموقع الوصف
    

 المدينة المنورة، المملكة  مدينة المعرفة االقتصادية 
 العربية السعودية  

 
1,694,752,679 

 
 4,389,391,951 

 شركة الغراء العالمية للتطوير 
 العقاري المحدودة )"الغراء"(  

 المدينة المنورة، المملكة 
 العربية السعودية  

 
705,540,955 

 
 771,538,840 

 شركة مكارم للضيافة المحدودة 
 )"مكارم للضيافه"(   

 المدينة المنورة، المملكة 
 العربية السعودية  

 
145,209,587 

 
 337,766,583 

 شركة بوابة المدينة العقارية 
 ( ")"بوابة المدينة  

 المدينة المنورة، المملكة 
 العربية السعودية  

 
20,212,921 

 
 56,243,672 

  ─────────── ─────────── 
  2,565,716,142  5,554,941,046 
  ═══════════ ═══════════ 
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 عمليات التقييم
 

بمراجعة التقييمات التي يقوم بها المقيمون المستقلون ألغراض إعداد التقارير تتضمن اإلدارة المالية للمجموعة فريقا يقوم 
 المالية.  ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى اإلدارة.

 
 تقوم اإلدارة المالية في نهاية كل سنة مالية:

 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل؛ -
 عند مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة. و تقييم حركات تقييم العقارات -
 إجراء مناقشات مع المقيم المستقل. -
 

 أساليب التقييم التي يقوم عليها تقدير اإلدارة للقيمة العادلة
 

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

 
 تتضمن هذه المدخالت القابلة للمالحظة: 

 
العقارية.  بالنظر إلى عدم مما يعكس المخاطر الكامنة المرتبطة بتطوير األصول  معدل الخصم

التيقن في توقعات المستقبل )اإليرادات والتكلفة(، يتم اعتماد معدل الخصم ليعكس 
 المخاطر في تحقيق التوقعات المفترضة.

  
 يعكس سعر قطع األراضي السكنية والتجارية المماثلة.  سعر قطع األراضي المماثلة

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

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

 صحي.وشبكات الكهرباء وأنظمة الصرف ال
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 فيما يلي تأثير تحليل الحساسية للمدخالت غير القابلة للمالحظة: 
 
 

 طريقة التقييم 

 المدخالت الهامة غير  

 القابلة للمالحظة  

  

 المعدل 

  

 حساسية تأثير المدخالت على القيمة العادلة 

 معدل الخصم  •  طريقة السوق والقيمة المتبقية 

 

 

 

 

 سعر قطع األراضي المماثلة  •

 

 

 

 

 فترة االستبعاد  •

 

 

 

 

 تكاليف البنية التحتية •

 

 

 8% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 سنوات  10

 

 

 

 

  - 

إلى   %0,5نقص بنسبة أو الزيادة القد تؤدي  

 135في القيمة العادلة بمبلغ  نقص أو زيادة 

مليون لاير   124مليون لاير سعودي ومبلغ 

 سعودي على التوالي.   

 

إلى   %10بنسبة  نقصأو الزيادة القد تؤدي 

 576في القيمة العادلة بمبلغ  نقص أو زيادة 

مليون لاير   575مليون لاير سعودي ومبلغ 

 سعودي على التوالي. 

 

  نقص لسنة واحدة إلىأو الزيادة القد تؤدي 

 89لقيمة العادلة بمبلغ في ا أو نقص  زيادة

مليون لاير   85مليون لاير سعودي ومبلغ 

 سعودي على التوالي. 

 

إلى    %10نقص بنسبة أو الزيادة القد تؤدي 

 20في القيمة العادلة بمبلغ  أو نقص  زيادة

مليون لاير   20مليون لاير سعودي ومبلغ 

 سعودي على التوالي. 
 

 التقييم خالل السنة.لم تطرأ أي تغيرات على طرق 
 

 العقارات قيد التطوير -10
 
 م2019 م 2020 
   

 176,061,370  164,625,086  في بداية السنة
 86,352,450  3,475,745  إضافات

 3,941,410  ــ       محول من عقارات استثمارية 
 (101,730,144) (82,292,041) تحويل إلى تكلفة اإليرادات تتعلق بالعقارات المباعة

 ────────── ────────── 
 164,625,086  85,808,790  في نهاية السنة

 ══════════ ══════════ 
 

م بشكل رئيسي دفعات مقدمة ودفعات حسب العمل المنجز إلى المقاول ألعمال 2020م و2019تمثل اإلضافات خالل سنتي  
ً لتقرير مقيم مستقل ومؤهل مهنياً وهو  االنشاء على المشروع.  بلغت القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير للمجموعة وفقا

مليون لاير سعودي.  قامت المجموعة باألخذ بعين   224م حوالي  2020ديسمبر    31للتقييم العقاري كما في    "(أمام )"شركة  
االعتبار أي مؤشرات تدل أن صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير أقل من القيمة الدفترية وخلصت إلى أنه ال 

 يوجد أي أثر جوهري. 



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 العقارات قيد التطوير)تتمة( -10
 

 ان األرصدة أعاله مفصلة وفقا لهذه الفئات كما يلي:
 
 م2019 م 2020 
   

 46,585,932  46,585,932  أراضي
 118,039,154  39,222,858  عقارات قيد التطوير

 ───────── ───────── 
  85,808,790  164,625,086 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحصص غير المسيطرة -11
 

فيما يلي المعلومات المالية الملخصة لكل شركة تابعة فيها حصص غير مسيطرة وجوهرية للمجموعة. إن المبالغ المفصح 
 عنها لكل شركة تابعة هي قبل استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة. 

 

 ملخص قائمة المركز المالي  
 شركة الغراء العالمية للتطوير

 العقاري المحدودة
 م2019 م 2020 
   

 200,000  2,775,267  موجودات متداولة
 (524,047) (36,101,263) مطلوبات متداولة

 ────────── ───────── 
 (324,047) (33,325,996) صافي موجودات متداولة

 ══════════ ═════════ 
   

 467,565,000  499,993,514 موجودات غير متداولة
 ــ      ــ      متداولةمطلوبات غير 

 ────────── ───────── 
 467,565,000  499,993,514 صافي الموجودات غير المتداولة

 ────────── ───────── 
 467,240,953  466,667,518 صافي الموجودات

 ══════════ ═════════ 
 93,448,191  ,504,33393  حصة غير مسيطرة متراكمة 

 
 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )الخسارة( 

 

 
شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 

 المحدودة
 م2019 م 2020 
   

 ــ      ــ      إيرادات
 (89,642) (573,434) الخسارة للسنة

 ــ      ــ      الدخل الشامل اآلخر
 ───────── ───────── 

 (89,642) (573,434) الخسارة الشاملةمجموع 
 ═════════ ═════════ 

 (17,928) (114,687) الخسارة الموزعة على حصص غير مسيطرة 
 (17,928) (114,687) مجموع الخسارة الشاملة الموزعة على حصص غير مسيطرة 



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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  مالية بالتكلفة المطفأةالموجودات ال -12
 

سنوات،   7بتاريخ استحقاق بعد    مليون لاير سعودي  124,77م، استثمرت المجموعة في صكوك بمبلغ  2020خالل نوفمبر  
ً  %1,73بمعدل  مرابحةإيرادات تمويل ب وبعائد  . سنويا

 
 الذمم المدينة التجارية -13

  
 م2019  م 2020  
   

 9,825,379  15,289,352  تجاريون لبيع فلل سكنيةعمالء 
 6,859,090  2,788,430  عمالء تجاريون مقابل خدمات

 ────────── ───────── 
  18,077,782  16,684,469 
 ══════════ ═════════ 

 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود -14

 
 م2019 م 2020 
   

 142,761,565  221,783,099  تكاليف متكبدة لعقود مكتملة
 61,469,327  98,593,002  األرباح المقدرة

 ────────── ────────── 
  320,376,101  204,230,892 

 (81,846,661) (153,700,140) يخصم: فواتير مرحلية صادرة حتى تاريخه
 ────────── ────────── 
  166,675,961  122,384,231 
 ══════════ ══════════ 

 
 إن المبالغ المذكورة أعاله مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت المسميات التوضيحية التالية:

 
 م2019 م 2020 
   

 81,842,765  116,704,883  الجزء غير المتداول –موجودات العقود 
 41,045,766  49,971,078  الجزء المتداول –موجودات العقود 

 (504,300) ــ       العقودمطلوبات 
 ────────── ────────── 
  166,675,961  122,384,231 
 ══════════ ══════════ 
 

، وقامت االدارة بتخفيض الدفعة المقدمة 2م، تم االنتهاء من مشروع دار الجوار  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
المباعة لعمالئها وتم تمديد شروط الدفع لفترات أطول.  بناًء عليه طبقت اإلدارة العنصر المطلوبة قبل تاريخ تسليم الوحدات  

الذي يعكس عنصر  %5، مخفضة بنسبة خصم م2020يناير  1التمويلي الجوهري على جميع العقود المبرمة ابتداًء من 
انية للعميل الذي يتلقى التمويل وأي التمويل في العقود بين المجموعة والعمالء، من خالل النظر في الخصائص االئتم

 ضمانات يقدمها العميل.



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( موجودات العقود ومطلوبات العقود -14
 

 :للمجموعة لموجودات العقودفيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم 
 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنة إلى  واحدةخالل سنة  م 2020
     

 178,821,042 9,928,646 115,663,246 53,229,150 موجودات العقود
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنة إلى  خالل سنة واحدة م2019
     

 122,888,531 ــ     81,842,765 41,045,766 موجودات العقود
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 خرىاألالمبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة  - 15

 
 م2019 م 2020 
   

 1,534,689  17,745,596   ضريبة قيمة مضافة مستردة 
 1,328,750  2,462,822   دفعات مقدمة للموردين 

 873,498  831,100   سلف موظفين 
 ً  193,910  91,194  مبالغ مدفوعة مقدما

 81,761   ــ       تأمينات مقابل ضمانات بنكية
 325,528  527,278  أخرى

 ───────── ───────── 
  21,657,990  4,338,136 
 ═════════ ═════════ 
 

 االستثمارات القصيرة األجل -16
 
 م2019 م 2020 
   

 265,989,889  46,088,167  ودائع مرابحة
 ═════════ ═════════ 
 

 كانت الحركة في االستثمارات قصيرة األجل خالل السنة على النحو التالي:
 
 م2019 م 2020 
   

 387,674,417  265,989,889  في بداية السنة
 700,000,000  227,000,000  إضافات

 989,889  901,722  المحققالربح غير 
 (822,674,417) (447,803,444) سحوبات 

 ─────────── ────────── 
 265,989,889  46,088,167  في نهاية السنة

 ═══════════ ══════════ 
 

آجال م االستثمار في ودائع مرابحة ذات 2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31تمثل االستثمارات قصيرة األجل في 
أشهر.  يتم عرض ودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد  6إلى  3استحقاق أصلية تتراوح من 

إن ودائع المرابحة تسفر عن  يتم إيداع ودائع المرابحة لدى بنوك تجارية محلية والمقومة باللاير السعودي. وما في حكمه.
 دخل مالي بمعدالت السوق السائدة.



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 النقد وما في حكمه -17
 

 
تُدر ودائع المرابحة دخالً مالياً  بنوك تجارية محلية، وتكون مقومة باللاير السعودي.يتم إيداع ودائع المرابحة لدى  *

 بمعدالت السوق السائدة.
 
ً لتصريح هيئة المدن  *  تلتزم المجموعة باالحتفاظ بحسابات ودائع للعقارات قيد التطوير المباعة بموجب خطة وفقا

العقارات قيد التطوير المحددة التي تتعلق بها تحصيالت النقد، وبالتالي يتم االقتصادية.  يقتصر استخدام هذا النقد على 
مليون لاير سعودي  47.95م ما قيمته 2020ديسمبر  31اعتبارها على أنها نقد وما في حكمه.  بلغ الرصيد كما في 

 الحجز.  إن هذه الودائع ليست تحت مليون لاير سعودي(. 19.14م: ما قيمته 2019ديسمبر  31)كما في 
 

 المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات غير المتداولة األخرى -18
 

البنية التحتية بمبلغ مبالغ مستحقة الدفع مقابل تكلفة  تمثل المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات غير المتداولة األخرى
 جإدرام، تم 2019ديسمبر    31كما في    مليون لاير سعودي( المتعلقة بقطعة أرض مباعة.  2م: 2019)  سعودي لاير  صفر

   (37)الرجوع إلى اإليضاح  مليون لاير سعودي. 6.3مبلغ ضمن الحجوزات الدائنة بقيمة 
 

 المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى -19
 
 م2019 م 2020 
   

 58,522,981 968,436,17 مصروفات مستحقة الدفع
 28,922,110 27,091,190 مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 681,670 1,634,816 أخرى
 ───────── ───────── 
 974,162,46 88,126,761 
 ═════════ ═════════ 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -20

 
مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء  

  أو السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات.
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 20-1
 

م.  2019ديسمبر   31م و2020ديسمبر   31ال توجد معامالت جوهرية مع جهات ذات عالقة خالل السنتين المنتهيتين في  
إن سياسات التسعير والشروط مماثلة  إضافة لذلك، تم استبعاد جميع المعامالت ضمن المجموعة ألغراض التوحيد.

 للمعامالت التي تتم على أسس تجارية وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة.

 م2019 م 2020 
   

 160,579,580 115,190,952 * ودائع مرابحة 
 36,276,637 64,852,081 نقد لدى البنوك

 8,000 ــ       نقد في الصندوق
 ───────── ───────── 
 180,043,033 196,864,217 
 ═════════ ═════════ 



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( دتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرص -20
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 20-2
 
 م2019 م 2020 
   

 5,672,046  3,078,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ذات صلة 
 4,499,704  6,867,000  متداولة – مكافأة كبار موظفي اإلدارة 

 711,369  579,440  غير متداولة – منافع نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا
 

 تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله المبالغ المدرجة كمصروفات خالل السنة والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.
 

 فيما يلي ملخص األرصدة المستحقة إلى كبار موظفي اإلدارة 20-3
 
 م2019 م 2020 
   

 6,372,092  2,200,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
 

 منافع الموظفين -21
 

 وصف عام للخطة  21-1
 

تقوم المجموعة بإدارة خطة منافع محددة وفقًا لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد مدفوعات 
مكافأة نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساس آخر رواتب وبدالت يتقاضاها الموظفون وسنوات خدمتهم المتراكمة بتاريخ 

وط المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة انتهاء خدمتهم، على النحو المحدد في الشر
 مكافاة نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة، ويتم الوفاء بالتزام دفع المنافع عند استحقاقها عند انتهاء الخدمة.

 
 ديسمبر:  31يبين الجدول التالي الحركة في خطة المنافع المحددة كما في 

 
 م2019 م 2020 
   

 7,144,101  7,024,313  خطة المنافع المحددة في بداية السنة
   

   ُمتضمن في قائمة الدخل

 1,163,595  1,417,077  تكلفة خدمة حالية
 283,604  140,738  تكلفة الفائدة على خطة المنافع المحددة

  1,557,815  1,447,199 
   اآلخرُمتضمن في قائمة الدخل الشامل 

 (387,436) 389,672  خسائر/ )مكاسب( اكتوارية على الخطة 
   

 (1,179,551) (302,094) مدفوع خالل السنة
 ــ       (1,262,984) ( 34عمليات متوقفة )الرجوع إلى اإليضاح 

 ──────── ──────── 
 7,024,313  7,406,722  خطة المنافع المحددة في نهاية السنة

 ════════ ════════ 
 

  



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 )تتمة( منافع الموظفين -21
 

 )تتمة(وصف عام للخطة  21-1
 

تم توزيع مخصص خطة المنافع المحددة بين تكلفة إيرادات ومصروفات بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية على 
 النحو التالي:

 
 م2019 م 2020 
   

 218,253  ــ      تكلفة اإليرادات
 887,781  1,169,499  وإدارية مصروفات عمومية 

 341,165  388,316   مصروفات بيع وتسويق
 ──────── ──────── 
  1,557,815  1,447,199 
 ════════ ════════ 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للمجموعة كما هو مبين أدناه:
 
 م2019 م 2020 
   

 %2.5  %2.2  معدل الخصم
 %5.00  %5.00  الزيادة المستقبلية في الرواتب

 %0.38  %0.27  معدل الوفيات
 %18.33  %15.12  معدل دوران الموظفين

 سنة 60  سنة 60  سن التقاعد
 

 ديسمبر: 31المحددة كما في فيما يلي بيان تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بخطة المنافع 
 

 
الزيادة /)النقص( في التزام المنافع 

 ديسمبر 31المحددة في 
 م2019 م 2020 

   معدل الخصم:
 (344,955) (408,510) %1الزيادة بنسبة  
 387,020  457,122  %1النقص بنسبة  

   معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب
 394,176  463,146  %1الزيادة بنسبة  
 (358,975) (422,981) %1النقص بنسبة  

   معدل الوفيات
 3,719  71,175  %1الزيادة بنسبة  
 (4,107) 60,715  %1النقص بنسبة  

   معدالت التوظيف / الخروج من الخدمة
 (114,843) (78,762) %1الزيادة بنسبة  
 129,340  228,694  %1النقص بنسبة  

 



 مساهمة سعودية()شركة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 منافع الموظفين )تتمة( -21
 

 )تتمة(وصف عام للخطة  21-1
 

المحددة نتيجة للتغيرات تم تحديد تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تساعد على استقراء التأثير على التزامات المنافع  
المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي حدثت في نهاية فترة التقرير المالي. يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في 
االفتراضات الهامة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على وجود تغير فعلي 

افع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها في خطة المن
 البعض.

 
 (.واتسن 6م: 2019سنوات ) 6فترة المتوسط المرجح لخطة المنافع المحددة هي 

 
 فيما يلي تفاصيل )المكاسب( / الخسائر االكتوارية:

 
من 

 المقبلة:المتوقع سداد المدفوعات التالية ضمن خطط المنافع المحددة في السنوات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الزكاة -22
 

تقديم إقرارات زكوية مشتركة   %100، يتطلب من الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة 2017اعتباراً من سنة 
، فيجب عليها تقديم إقرارات %100وبالنسبة للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من  على أساس موحد.

م، كانت الشركات التابعة تقدم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير 2017زكوية منفصلة على أساس غير موحد.  قبل  
ً لنظا م الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق موحد. تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي لكل شركة وفقا

المساهمين والمخصصات في بداية السنة وصافي الدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات 
 والمعدات والعقارات االستثمارية والعقارات قيد التطوير واالستثمارات. 

 

 م2019 م 2020 
   

 (135,137) 262,335  تعديالت الخبرة 
 462,638 127,337 االفتراضات المالية

 (714,937)  ــ        االفتراضات الديموغرافية
 ──────── ──────── 
 389,672 (387,436) 
 ════════ ════════ 

 م2019 م 2020 
   

 1,376,252 1,675,380 خالل االثني عشر شهراً القادمة )فترة التقرير السنوية القادمة(
 3,880,302 4,837,217 سنوات 5بين سنة و

 13,663,754 15,270,477 أكثر من خمس سنوات
 ───────── ──────── 

 18,920,308 21,783,074 مجموع الدفعات المتوقعة
 ═════════ ════════ 
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 )تتمة( الزكاة -22
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:
 
 م2019 م 2020 
   
 12,569,593  10,786,541  الرصيد في بداية السنة 
 38,191  ــ      استحواذ على شركة تابعة 

   
  ِ     :مخصص لـ
 11,478,908  11,980,259  الحاليةالسنة  
 8,461,114  5,286,759  سنوات سابقة 

   
  ِ     :دفعات لـ
 (13,300,151) (10,839,309) السنة الحالية 
 (8,461,114) (5,286,758) سنوات سابقة 

 ────────── ───────── 
 10,786,541  11,927,492  الرصيد في نهاية السنة 

 ══════════ ═════════ 
 

 الوضع الزكوي 
 

 الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل
م باستثناء شركة الغراء التي ستقدم إقرارها الزكوي 2019قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى  

م، قامت الشركة بتقديم إقرار زكوي موحد لها وللشركات التابعة المملوكة 2019م إلى 2017 للفترة م.  بالنسبة 2020من 
م، استلمت الشركة ربط 2017م.  خالل 2021أبريل  30ة المفعول حتى وحصلت على شهادة زكاة ساري %100بنسبة 

م، تطالب بموجبه الهيئة بالتزام زكاة 2014م إلى 2011زكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للسنوات من 
ح غير محققة من بيع مليون لاير سعودي يتعلق بشكل أساسي بتعديالت مصاريف ما قبل التشغيل وأربا  2.68إضافي بقيمة  

 عقارات قيد التطوير والخسائر المتراكمة واالستثمارات. 
 

مليون   8.46م مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2014م إلى  2011م، استلمت الشركة ربطاً معدالً للسنوات من  2019خالل  
مليون  8.46م اإلضافي المذكور البالغ مليون لاير سعودي.  تم تسوية االلتزا 2.68بدالً من االلتزام المقدر السابق البالغ 

م، أصدرت الهيئة 2020م.  خالل سنة 2019م من قبل الشركة خالل 2014م حتى 2011لاير سعودي عن السنوات من 
مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة    27,6م تطالب بموجبه بالتزام زكاة اضافي بمبلغ  2018م إلى  2015ربطاً للسنوات من  

نتيجة االعتراض ستكون لصالحها أن تعتقد اإلدارة ط الزكوي وبانتظار الهيئة إلصدار الربط المعدل. باعتراض على الرب
م قيد المراجعة لدى 2019 للسنةللشركة  ال يزال االقرار الزكوي وبالتالي لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية. 

 الهيئة. 
 

 المحدودة )"الغراء"(شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 
مليون لاير  0.02سجلت الشركة مؤخراً في نظام التقديم االلكتروني )"إيراد"(.  قامت الشركة بتسوية التزام الزكاة بمبلغ 

 م.2018م حتى 2014سعودي وفقاً لربط الهيئة للسنوات من 
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 )تتمة( الزكاة -22
 

 )تتمة(الوضع الزكوي 
 

 ("العقارية )"بوابة المدينةشركة بوابة المدينة 
 لم تقدم الشركة اقرارها الزكوي منذ تاريخ االنشاء والتي تم تسجيلها مؤخراً في نظام التقديم االلكتروني )"إيراد"(. 

 
 شركة أماك

م لشركة أماك منفصال عن الربط الموحد للمجموعة ألنها لم 2016م و2015م أصدرت الهيئة ربطاً للسنتين 2017خالل 
مليون لاير  1.56م.  وطالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ 2017تكن جزءاً من ترتيب الزكاة الموحد المعتمد سابقاً حتى 

كان قد تم  من مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه والتطوير العقاري. بحسميات أساسيم، مرتبط بشکل 2015سعودي عن سنة 
مليون لاير سعودي لعام  0.33مليون لاير سعودي.  كما طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ  0.99لى إتخفيض هذا المبلغ 

للسنتين  طربوم.  قامت المجموعة وشركة أماك بتسجيل المخصص اإلضافي وقدمت استئنافها لدى الهيئة ضد 2016
 م حيث ان الشركة على ثقة من ان القرار سيكون لصالحها. 2016م و2015

 
 م.2017م و2016لم تستلم الشركات التابعة األخرى للمجموعة أي ربوط إضافية لعامي 

 
 رأس المال -23

 
 المساهمون الرئيسيون

 
 فيما يلي المساهمون الرئيسيون في المجموعة: 

 
 %حصة الملكية  بلد التأسيس االسم 

 م2019 م 2020  
    

 29.47 29.47 المملكة العربية السعودية مؤسسة الملك عبدهللا لوالدية 
 24.46 24.46 المملكة العربية السعودية شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية المحدودة 

 
لاير سعودي تعادل  3,393,000,000م، تكون رأس مال الشركة من 2019م و2020ديسمبر  31في كما 

 لاير سعودي للسهم.  10وعة بالكامل بقيمة فسهم مد 339,300,000
 

 اإليرادات وتكلفة اإليرادات -24
 

 اإليرادات 24-1
 

 م2019 م 2020 
   

 135,871,880 108,559,521 بيع الفلل سكنية
 3,888,454 4,376,548 إيرادات من خدمات صيانة المرافق

 12,000,000 ــ      بيع قطع أراضي 
 ───────── ───────── 
 112,936,069 151,760,334 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( اإليرادات وتكلفة اإليرادات -24
 

 )تتمة( اإليرادات 24-1
 

التي يتم الوفاء بها و أكما في تاريخ التقرير، فان المبلغ اإلجمالي لسعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء غير المنفذة 
 مليون لاير سعودي(.  6.4م: 2019)صفر لاير سعودي جزئيا هو مبلغ 

 
 تكلفة اإليرادات 24-2

 
 م2019 م 2020 
   
 97,788,734 83,774,381 تكلفة الفلل السكنية 

 2,744,562 4,504,811 تكلفة خدمات صيانة المرافق
 3,941,410 ــ      تكلفة قطع أراضي 

 923,392 120,079 أخرى
 ───────── ───────── 
 88,399,271 105,398,098 
 ═════════ ═════════ 
 

 مصروفات البيع والتسويق -25
 
 م2019 م 2020 
   
 5,532,738 5,519,925 تكاليف موظفين 

 1,861,554 3,232,348 اعالنات وتسويق ومصاريف متعلقة بها
 142,515 475,148 أتعاب مهنية

 623,658 290,327 سفر ألغراض العمل
 171,824 89,977 أخرى

 ───────── ───────── 
 9,607,725 8,332,289 
 ═════════ ═════════ 
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 المصروفات العمومية واإلدارية -26
 

 م2019 م 2020 
   

 14,397,288  16,654,940 تكاليف موظفين
 3,025,423  3,009,418 اكتتاب رسوم 

 3,921,356  2,878,022 أتعاب مهنية
 3,550,000  2,250,000 (20مكافآت مجلس اإلدارة )إيضاح 

 1,920,522  1,828,655 استهالك وإطفاء
 1,204,001  1,204,001 (27مصروف استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 أتعاب ومصاريف حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
 2,122,046  828,000 واللجان ذات الصلة    

 589,996  142,472 سفر ألغراض العمل
 1,971  ــ      إيجارات

 2,809,624  2,389,839 أخرى
 ───────── ───────── 
 31,185,347  33,542,227 
 ═════════ ═════════ 

 
 عقود اإليجار -27

 
سنوات ولكن قد يكون لديها خيارات   5عملياتها بموجب عقد ايجار لفترات محددة مدتها  جل  أالمجموعة مكتب من    استأجرت

 تمديد. 
 

شهًرا أو أقل أو ذات منخفضة القيمة. تطبق المجموعة إعفاءات اإلثبات   12لدى المجموعة أيًضا بعض عقود اإليجار مدتها  
 و "عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة".على عقود اإليجار هذه فيما يتعلق "بعقود اإليجار قصير األجل" 

 
 فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة خالل السنة:

 

 

 المكتب  
  

 5,919,676  م2019يناير  1كما في 
 (1,204,001) (26مصروف استهالك )إيضاح 

 ───────── 
 4,715,675  م2019ديسمبر  31كما في 

 (1,204,001) مصروف استهالك
 ───────── 

 43,511,67  م2020ديسمبر  31كما في 
 ═════════ 
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 عقود اإليجار )تتمة( -27
 

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:
 

 م2019 م 2020 
   

 4,694,449  4,270,031  يناير 1كما في 
 248,643  190,202  زيادة فائدة
 (673,061) (673,533) مدفوعات

 ───────── ───────── 
 4,270,031  3,786,700  ديسمبر 31كما في 

 ═════════ ═════════ 
 1,141,463  1,861,179  ناقص: الجزء المتداول

 ═════════ ═════════ 
 3,128,568  1,925,521  الجزء غير متداول

 ═════════ ═════════ 
 

 . 31تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار في االيضاح 
 

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل:
 

 م2019 م 2020 
   

 1,204,001  1,204,001  مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
 248,643  190,202  مصروف فائدة على التزامات اإليجار

 ──────── ──────── 
 1,452,644  1,394,203  مجموع المبلغ المعترف به في قائمة الدخل

 ════════ ════════ 
 

 لاير سعودي(.  0.7م:  2019مليون لاير سعودي )  0,7السنة، كان لدى المجموعة اجمالي تدفقات نقدية صادرة بمبلغ    لخال
 

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار تتضمن خيارات اإلنهاء. تتم المفاوضة على الخيار مع اإلدارة لتقديم مرونة في إدارة 
الموجودات المؤجرة كي تتوافق مع احتياجات المجموعة.  تمارس اإلدارة حكماً جوهرياً في تحديد ما إذا كان خيار اإللغاء 

 جوهري ويمكن ممارسته بشكل معقول. 
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 )خسارة( ربح السهم -28
 

 يتم احتساب )خسارة( ربحية السهم كما يلي:
 

 
 ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 
 القطاعات التشغيلية -29

 
مبين أدناه والتي تعتبر وحدات النشاط االستراتيجي للمجموعة.  لدى المجموعة أربع قطاعات يتم التقرير عنها كما هو 

تعرض وحدات النشاط االستراتيجي أنواعاً مختلفة من الخدمات تتم إدارتها بشكل مستقل حيث أنها تتطلب استراتيجيات 
ات األعمال االستراتيجية تسويق مختلفة.  تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحد

 على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
 
يمثل قطاع التطوير العقاري األنشطة المتعلقة بتطوير العقارات والمدن االقتصادية ومشاريع تنمية أخرى في المملكة  •

 العربية السعودية.
 
ثماري المركز المالي والنتائج المالية للشركات المستثمر بها من قبل المجموعة والتي تمت المحاسبة يمثل القطاع االست •

 عنها بطريقة حقوق الملكية واستثمارات قصيرة أجل أخرى في المملكة العربية السعودية.
 
ارة العقارات والخدمات تمثل خدمات إدارة العقار والخدمات االستشارية أنشطة متعلقة بمجموعة كبيرة من خدمات إد •

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

 متوقفة.المملكة العربية السعودية.  تم تصنيف فرع الشركة للتدريب كعمليات 
 

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم التقرير عنها لإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي( 
 بنوداً تتعلق بشكل مباشر بقطاع معين باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

 
تم التقرير عنه. يقاس األداء بناًء على إيرادات القطاعات وصافي يتضمن اإليضاح معلومات حول نتائج كل قطاع ي

)الخسارة( الربح كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها اإلدارة العليا.  فيما يلي تلخيص لمعلومات مالية 
م 2019ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31م وللسنة المنتهية في  2019ديسمبر    31م و2020ديسمبر    31مختارة كما في  
 حسب القطاع:

 م2019 م 2020 
   )خسارة( ربح السهم:

 18,162,517  (,898,72225) لحاملي األسهمصافي )الخسارة( الربح العائد 
 339,300,000  339,300,000  األسهمالمتوسط المرجح لعدد 

 0.054  (60.07) )خسارة( ربح السهم األساسي )باللاير السعودي للسهم(
   

   بح السهم من العمليات المستمرةر)خسارة( 
 18,341,080  (,626,72123) لحاملي األسهمصافي )الخسارة( الربح من العمليات المستمرة العائدة 

 339,300,000  339,300,000  لعدد األسهمالمتوسط المرجح 
 0.054  (.0700) )خسارة( ربح السهم األساسي )باللاير السعودي للسهم(



 )شركة مساهمة سعودية(شركة مدينة المعرفة االقتصادية 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -29
 
 
 
 

 
 

 التطوير العقاري

 
 
 االستثمار 

خدمات ادارة العقار 
والخدمات 
 االستشارية

 
 العمليات المتوقفة

 
التعليم والتدريب 

 التنفيذيينللموظفين 

 
 

 المجموع

       قائمة المركز المالي الموحدة
       م2020ديسمبر  31كما في 

 2,565,716,142 ــ       ــ       ــ       ــ       2,565,716,142 عقارات استثمارية 
 85,808,790 ــ       ــ       ــ       ــ       85,808,790 عقارات قيد التطوير

 46,088,167 ــ       ــ       ــ       46,088,167 ــ       استثمار قصير األجل
       

 3,263,058,067 ــ       ــ       ــ       161,279,119 3,101,778,948 مجموع الموجودات
       

 71,379,524 ــ       ــ       ــ       ــ       71,379,524 مجموع المطلوبات
       

       م2019ديسمبر  31كما في 
 2,512,980,719 ــ       ــ       ــ       ــ       2,512,980,719 عقارات استثمارية

 164,625,086 ــ       ــ       ــ       ــ       164,625,086 عقارات قيد التطوير
 265,989,889 ــ       ــ       ــ       265,989,889 ــ       استثمار قصير األجل

       
 3,340,299,102 ــ       9,588,542 ــ       426,569,469 2,904,141,091 مجموع الموجودات

       
 123,573,417 ــ       8,767,383 ــ       ــ       114,806,034 مجموع المطلوبات
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -29
 
 

 
 التطوير العقاري

 
 االستثمار

خدمات ادارة العقار 
والخدمات 
 االستشارية

 العمليات
 المتوقفة

التعليم والتدريب 
 للموظفين التنفيذيين

 
 المجموع

       قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
       م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       
       اإليرادات من العمالء الخارجيين

 5,082,100  ــ       759,870  ــ       ــ       4,322,230  عند نقطة من الزمن -اإليرادات 
 108,613,839  ــ       ــ       ــ       ــ       108,613,839  على مدى زمني –اإليرادات 

       
 5,391,096  ــ       ــ       ــ       5,391,096 ــ       إيرادات تمويل

 (1,887,615) ــ       ــ       ــ       ــ       (1,887,615) استهالك وإطفاء
 (17,267,018) ــ       ــ       ــ       ــ       (17,267,018) مصروف الزكاة

       
 (25,837,585) ــ       (2,001,272) ــ       5,391,096 (29,227,409) صافي )الخسارة( الربح

       
       م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       اإليرادات من العمالء الخارجيين
 21,880,542  ــ       9,880,542  ــ       ــ       12,000,000  عند نقطة من الزمن -اإليرادات 
 139,760,334  ــ       ــ       ــ       ــ       139,760,334  على مدى زمني –اإليرادات 

       
 13,269,035  ــ       ــ       ــ       13,269,035 ــ       إيرادات تمويل

إعادة قياس للقيمة العادلة لحصة موجودة 
 19,757,117     19,757,117  سابقاً في مشروع مشترك

 812,890     812,890  مكسب من صفقة اقتناء شركة تابعة
 (2,018,874) ــ       (52,065) ــ       ــ       (1,966,809) استهالك وإطفاء
 (19,940,022) ــ       ــ       ــ       ــ       (19,940,022) مصروف الزكاة

       
 18,144,589  ــ       127,341  ــ       33,839,042 (15,821,794)  الربح )الخسارة( صافي
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة    -30
 

م، بلغت النفقات الرأسمالية واالستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في ذلك 2020ديسمبر    31في   •
 مليون لاير سعودي(. 138م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 80,6التاريخ حوالي 

 
م: 2019ديسمبر  31) صفر لاير سعوديم، كان لدى المجموعة خطاب ضمان قائم بمبلغ 2020ديسمبر  31في   •

 مليون لاير سعودي(. 0,08
 
م، منحت 2019المجموعة مدعى عليها في دعاوى قضائية فيما يتعلق ببعض الحاالت مع المقاولين.  خالل نوفمبر   •

ك فيه كال الطرفين حقاً لالستئناف.  ومع ذلك، فإن المجموعة لم تتلق بعد المحكمة حكماً مبدئياً لصالح المجموعة يمل
الحكم النهائي الموقع والمختوم من المحكمة.  بناًء على حكم المحكمة المذكور، فإن التحديد النهائي ألي أثر مالي ال 

اإلدارة أن أي التزام نهائي ناتج يمكن التأكد منه تحت اي درجة من التأكد فيما يتعلق بأي من هذه األمور، ال تعتقد 
عن هذه األمور التي تشارك فيها حاليًا سيكون فرديًا أو كليًا لها تأثير سلبي مادي على المركز المالي أو السيولة أو 
نتائج عمليات المجموعة.  يؤكد رأي المستشار القانوني أن المحكمة قد أصدرت حكماً أولياً لصالح المجموعة كما  

 لتقرير.في تاريخ ا
 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -31
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية:
 
 مخاطر السوق •
 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السيولة •
 

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله، وأهداف المجموعة وسياساتها 
وإجراءاتها بخصوص قياس وإدارة المخاطر.  تم ادراج افصاحات كمية اخرى ضمن هذه القوائم المالية. يركز برنامج 

باألسواق المالية والسعي للحد من اآلثار السلبية المحتملة على  إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ
 األداء المالي للمجموعة.

 
تتم إدارة المخاطر بواسطة اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من أعضاء مجلس اإلدارة.  إن أهم أنواع المخاطر 

الفائدة ومخاطر األسعار ومخاطر االئتمان ومخاطر هي مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر 
 السيولة.

 
تشرف لجنة المراجعة للمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، 

لجنة المراجعة    ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر وذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. وتتم مساعدة 
لدى المجموعة في دورها الرقابي من قبل إدارة المراجعة الداخلية. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة وخاصة 

 لضوابط وإجراءات المخاطر إدارة المخاطر، ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة.
 

 مخاطر السوق
تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن 

في األسعار في السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر 
 األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع.
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 )تتمة( األدوات الماليةإدارة مخاطر  -31
 

 مخاطر أسعار الفائدة
تمثل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة 

المراقبة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية المجموعة. تدير المجموعة مخاطر الفائدة من خالل 
 المنتظمة لمحافظ أسعار العمولة الخاصة بأدواتها المالية التي يترتب عليها عمولة.

 
فيما يلي متوسط أسعار الفائدة الفعالة لألدوات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بناء على تقارير تم فحصها 

 من قبل كبار موظفي اإلدارة: 
 
 م2019 م 2020 
   

 %2.99 %0.33 وما في حكمه نقد 
 %2.85 %2.70 استثمارات قصيرة األجل

 
 مخاطر العملة

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في 
أسعار الصرف األجنبي. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة 

اإليرادات أو المصاريف مسجلة بعملة أجنبية(. بما ان المجموعة لم تقم بأية  التشغيلية الخاصة بالمجموعة )عندما تكون
تعامالت هامة بعمالت عدا الريـال السعودي، والدوالر األمريكي، وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، 

 بالتالي ال تمثل معامالت العمالت االجنبية مخاطر جوهرية. 
 

 ىمخاطر األسعار األخر
 ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار نظراً ألنه ال يوجد استثمار للمجموعة في أسهم حقوق الملكية أو السلع. 

 
 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة 
ند مزاولة عدد من األطراف المقابلة لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة مالية. تنشأ تركزات المخاطر ع

الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.  للحد من التعرض 
طبيق حدود االئتمان على عمالئها.  كما تقوم لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية حيث يتم ت

اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بتكوين مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها.  تتم 
 ات الصلة. مراقبة الذمم المدينة التجارية المستحقة من العمالء الذي خضعوا لتقييم الجدارة االئتمانية قبل تنفيذ العقود ذ

 
م: 2019) %23يوجد تركز جوهري لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية نظراً ألن ثالثة عمالء يمثلون 

 ( من اجمالي الذمم المدينة التجارية. %27ثالثة عمالء يمثلون 
 

وفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصف
المتوقعة. تعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة 

ة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادي
المستقبلية. يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 
الموجودات المالية. ال تقم المجموعة باالحتفاظ بضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة. وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال 

دت، جزًء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية وتُؤخذ في االعتبار عند احتساب األخرى من ضمان االئتمان، إن وج
االنخفاض في القيمة. إن تعرض المجموعة لمخاطر الذمم المدينة التجارية غير جوهري نظراً لعدم وجود تعرض لخسائر 

 ائتمان سابقة للمجموعة. 
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية -31
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر 
 

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود الخاصة بالمجموعة 
 باستخدام مصفوفة المخصصات:

 
 م 2020 

  

 متداول 

   180حتى 

 يوماً 

181 -365  

 يوًما 

 من   أكثر  

 سنة واحدة  

 

 المجموع 

  %0 %0 %0 %0 االئتمان المتوقعة معدل خسائر 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

 إجمالي القيمة الدفترية التقديرية  

 الذمم المدينة التجارية  -عند التعثر 

 

5,817,924 

 

4,910,988 

 

2,503,199 

 

4,845,670 

 

18,077,782    

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند  

 موجودات العقود  -التعثر 

 

166,675,961 

 

 ــ     

 

 ــ     

 

 ــ     

 

166,675,961 

 ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 م2019 

  

 متداول 

   180حتى 

 يوماً 

181-365 

 يوًما

 أكثر من 

 سنة واحدة  

 

 المجموع 

  %0 %0 %0 %0 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية  

 الذمم المدينة التجارية  -عند التعثر 

 

7,379,420 

 

3,523,550 

 

2,187,890 

 

3,593,609 

 

16,684,469 

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية  

 موجودات العقود  -عند التعثر 

 

122,888,531 

 

 ــ     

 

 ــ     

 

 ــ     

 

122,888,531 

 ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشاة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. 
مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة 

ن توفر أموال كافية من خالل التسهيالت االئتمانية الملزمة لتأدية اي التزامات على أساس منتظم عن طريق التأكد م
مستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية، ومصادر التسهيالت او 

 االعتماد على سوق معين التي فيها تتحقق الموجودات السائلة.
 

دارة العليا الجدول الملخص التالي الذي يحتوي على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية إلدارة يستخدم أفراد اإل
 مخاطر السيولة.
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية -31
 

 )تتمة( مخاطر السيولة
تحتفظ المجموعة بموجودات مالية فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للمجموعة.  ال 

إلدارة مخاطر السيولة.  وبالتالي، لم يتم األخذ في االعتبار هذه المخاطر في تحليل االستحقاق. يلخص الجدول أدناه تواريخ 
 استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة: 

 
 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنة إلى  خالل سنة واحدة م 2020

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 2,095,636 ــ     ــ     2,095,636 دائنون
 28,726,006 ــ     ــ     28,726,006 ذمم دائنة أخرى

 4,038,378 ــ     2,692,252 1,346,126 التزامات عقود ايجار
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 34,860,020 ــ     2,692,252 32,167,768 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنة إلى  خالل سنة واحدة م2019
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 4,312,375 ــ     ــ     4,312,375 دائنون
 29,603,780 ــ     3,522,603 26,081,177 ذمم دائنة أخرى

 4,711,441 ــ     3,365,315 1,346,126 التزامات عقود ايجار
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 38,627,596 ــ     6,887,918 31,739,678 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال -32

 
جل أالحفاظ على تصنيف ائتماني قوي من    علىالهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المجموعة هو التأكد من قدرة المجموعة  

 دعم عملياتها وتوفير أقصى عائد للمساهمين.
 

للمجموعة.  تقوم المجموعة بإدارة هيكل تعتبر المجموعة رأس المال والخسائر المتراكمة واالحتياطيات االخرى كرأسمال  
رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. 
وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس 

يهم أو إصدار أسهم جديدة. لم تطرأ أي تغيرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات الخاصة بإدارة رأس المال إل
 م.2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31المال خالل السنتين المنتهيتين في 
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 قياس القيمة العادلة -33
 

المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن 
 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:

 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •
 م في ظل غياب السوق الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزا •
 
 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات 
سوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل والمطلوبات وبافتراض أن المتعاملين في ال

ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل 
 ستخدام األفضل واألمثل.واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه اال

 
ً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا

 المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

ة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيم
 المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 : األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة ألصول أو مطلوبات مماثلة؛1المستوى  •
 
 قابلة للمالحظة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى  •

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى  •
 

لمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من وفي الحاالت التي تقسم فيها ا
التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة  

لقيمة العادلة ككل. تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس ا
مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها التغير. لم يتم إجراء تحويالت 

 بين المستويات خالل السنة.
 

واالستثمارات قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة توصلت اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للنقد وما في حكمه  
 األخرى والذمم الدائنة األخرى تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة نتيجة آجال االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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م، قرر مجلس إدارة المجموعة تحويل معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والتدريب )"مايل"( )فرع 2020يونيو    8في يوم  
للشركة( إلى مؤسسة خيرية غير هادفة للربح وكيان مستقل.  تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الخاصة بهذا التحويل 

 م.2020يوليو  19في 
 

 م، تم تصنيف فرع )مايل( كعمليات متوقفة. فيما يلي نتائج أعمال فرع مايل للسنة: 2020ديسمبر  31كما في 
 
 م2019 م 2020 
   

 9,880,542  759,870  ايرادات
 (10,074,584) (2,761,142) تكلفة اإليرادات

 ───────── ───────── 
 (194,042) (2,001,272) اجمالي الخسارة

   
   

 15,479  ــ      ايرادات أخرى
 ───────── ───────── 

 (178,563) (2,001,272) صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة
   

 ــ      ــ      الزكاة
 ───────── ───────── 

 (178,563) (2,001,272) صافي الخسارة للسنة
 ═════════ ═════════ 
 

 م: 2020يوليو  19فيما يلي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالفرع كما في 
 

 م 2020 
   الموجودات

 1,318,934  نقد وما في حكمه 
 5,071,618  ذمم مدينة تجارية

 803,339  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 7,006  ممتلكات ومعدات

 ───────── 
  7,200,897 
 ───────── 

  المطلوبات
 3,370,609  ذمم دائنة تجارية

 3,640,420  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
 1,369,983  منافع موظفين

 ───────── 
  8,381,012 
 ───────── 

 (1,180,115) صافي الموجودات المتعلقة مباشرة بالعمليات المتوقفة
 ═════════ 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 )باللاير السعودي(
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 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( العمليات المتوقفة للفرع: 
 
 م2019 م 2020 
   

 618,160 (1,403,083) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
 ═════════ ═════════ 
 

م، قرر مجلس إدارة المجموعة بيع حصة المجموعة في شركة مدرار، وبالتالي، تم تصنيف 2018إضافة لذلك، خالل 
م، دخلت الشركة في اتفاقية 2019مارس  26م.  في 2018ديسمبر  31الشركة التابعة على أنها محتفظ بها للبيع كما في 

% من 60ن الحاليين في شركة مدرار لبيع أسهمها التي تمثل م مع المساهمي2019يناير  1سارية المفعول اعتباًرا من 
م.  2019لاير سعودي والتي تم سدادها في عام    1,090,610إجمالي رأس مال شركة مدرار إلى المساهمين الحاليين بقيمة  

مقاصة مع لاير سعودي )بعد عمل  383,976وبالتالي، تم استبعاد الشركة التابعة وتم تسجيل صافي الخسارة البالغة 
لاير سعودي التي تم إلغاء االعتراف بها عند استبعاد الشركة التابعة( في قائمة الربح  65,541الخسارة االكتوارية البالغة 

م على أنها فرق بين متحصالت عملية البيع 2019ديسمبر  31أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خالل السنة المنتهية في 
لاير سعودي في هذه القوائم المالية  1,474,586ودي والقيمة الدفترية لالستثمار البالغة لاير سع 1,090,610البالغة 

 الموحدة.
 

 التغيرات في االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية -35
 

 التغيرات في االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية
  

 يناير  1
 م 2020

 التدفقات
 النقدية

 
 إضافات

 
 أخرى 

ديسمبر  31
 م 2020

      
 3,786,700 190,202 ــ     (673,533) 4,270,031 التزامات عقود اإليجار

 ════════ ════════ ══════ ══════ ════════ 
  

 يناير 1
 م2019

 التدفقات
 النقدية

 
 إضافات

 
 أخرى 

 ديسمبر  31
 م2019

      
 4,270,031 248,643 ــ     (673,061) 4,694,449 التزامات عقود اإليجار

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 
 

  




