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شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020

بسم الله الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم عىل أفضل خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه أجمعني.

املوقرين  السادة مساهمي رشكة مدينة املعرفة االقتصادية 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يــرين أصالــة عــن نفــي ونيابــة عن زمــاليئ أعضاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكم التقرير الســنوي للرشكــة للعام املايل 
2020 والــذي يتضمــن نتائــج أعــامل الرشكــة والتحليــالت املالية والحســابات الختاميــة املوحدة املدققــة واإليضاحات 
املصاحبــة لهــا واملرفــق معهــا تقريــر املراجــع الخارجــي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 2020/12/31م وتوقعــات 
الرشكــة املســتقبلية وتفاصيــل مشــاريعها النوعيــة التــي تعــزز مــن خاللهــا الرشكــة مواصلــة املســرة لتحقيــق رغبتهــا 

ألن تكــون مقصــد وخيــار املســتثمرين املحليــن والدوليــن األول لتطويــر مشــاريع مشــرتكة نوعيــة باملدينــة املنورة�

وعــىل الرغــم مــن الوضــع غــر املألــوف الــذي عاشــه العــامل يف عــام 2020م جــراء جائحــة كورونــا بتأثرهــا الكبر عىل 
الشــأن االقتصــادي واالجتامعــي حيــث أدت التدابــر االحرتازيــة التــي اتبعتهــا كربيــات الــدول العامليــة مــن العــزل 
والحجــر الصحــي وحظــر التجــول والتباعــد االجتامعــي ومنــع الســفر النعكاســات ســالبة عــىل االقتصــاد العاملــي 
الــذي عــاش بســببها حالــة مــن الركــود الحــاد واالنكــامش املفاجــئ قلَــَب التوقعــات االقتصاديــة ملنظمــة التعــاون 
االقتصاديــة والتنميــة التــي كانــت تــرى يف عــام 2020م ســنة للنمــو الثابــت إن مل يكــن املتزايــد، وعــىل الرغــم كذلــك 
مــن الخطــوات الجريئــة واملمتــازة التــي اتبعتهــا حكومتنــا الرشــيدة للتعامــل مــع آثــار الجائحــة عــىل بالدنــا الحبيبة، 
إال أننــا مثــل باقــي الــرشكات التــي تعتمــد عــىل فئــات العاملــن لــدى رشكات املقــاوالت لتنفيــذ مشــاريعها امليدانيــة 
تأثــر جــدول أعــامل مشــاريع الرشكــة ســلباً ومبــدد متفاوتــة نتيجــة لعــدم متكــن العــامل من الحركــة، وكذلك بســبب 
إجــراءات التباعــد االجتامعــي الــذي قيــد تنفيــذ األعــامل بعــد الســامح بالتنقــل� إال أنــه مــن جانــب آخــر فقــد 
كان لوجهــة النظــر الســديدة واملوفقــة لــويل األمــر يحفظــه اللــه األثــر الواضــح يف الســيطرة عــىل الجائحــة وتقييــد 

انتشــارها والحمــد للــه� 

ورغــم هــذه التحديــات أفيدكــم بــأن الرشكــة عملــت عــىل تريــع وتــرة التنفيــذ ملشــاريعها املحوريــة املعلــن عنهــا 
باالســتفادة مــن الدعــم الكبــر الــذي وجدتــه خــالل فــرتة الجائحــة مــن املســؤولن بــوزارة االســتثامر وهيئــة املــدن 
واملناطــق االقتصاديــة الخاصــة وهيئــة تطويــر املدينــة املنــورة وأمانــة املدينة املنــورة برعايــة كرمية مــن قبل صاحب 
الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن ســلامن آل ســعود، أمــر منطقــة املدينــة املنــورة ونائبــه صاحــب الســمو امللــي 
األمــر ســعود بــن خالــد الفيصــل آل ســعود - يحفظهــم اللــه ومبتابعــة مســتمرة مــن معــايل وزيــر االســتثامر خالــد 

بــن عبدالعزيــز الفالــح رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املــدن واملناطــق االقتصاديــة الخاصــة�

وقــد واصلــت الرشكــة بــإرشاف مجلــس اإلدارة، وبتنســيق مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة مــع كافــة القطاعــات العامــة 

والخاصــة، العمــل عــىل تنفيــذ الخطة التطويرية والتواصل مع املســتثمرين االســرتاتيجين املحليــن والدولين للوصول 
ألهــداف الرشكــة الرئيســية يف إيجــاد تحالفــات تــؤدي لتحقيــق تطلعاتهــا حيــث أمثــرت هــذه الجهــود يف وصــول 
مــرشوع بوابــة املدينــة ملرحلــة إطــالق الصنــدوق العقــاري االســتثامري الــذي يقــوم بتنفيذ املــرشوع، وكذلــك الكامل 
التصاميــم األوليــة ملــرشوع وســط مدينــة املعرفــة االقتصاديــة والتمهيد لتنفيــذ إنشــاءات املرحلة األوىل مــن املرشوع 

بجانــب االســتعداد لطــرح عــدد مــن مقــاوالت املشــاريع األخــرى للتنفيــذ خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2021م�

ويــرين يف هــذا املقــام أن أرفــع ملقــام ســيدي خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
-حفظــه اللــه ورعــاه- الشــكر والتقديــر واالمتنــان عــىل االزدهــار يف جميــع املجــاالت التي تعيشــها مملكتنــا الحبيبة، 
والشــكر والتقديــر واالمتنــان لصاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ورئيــس مجلس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة -يحفظه اللــه- عىل دعمه 
للقطــاع الخــاص مبــا يعــزز الســبل لتحقيــق رؤيــة اململكــة الطموحــة 2030 التــي أطلقهــا ســموه الكريــم -يحفظــه 
اللــه- ومبــا يضــع مملكتنــا الحبيبــة يف مصــاف الــدول االقتصاديــة الكــربى ويتيــح للقطــاع الخــاص االســتفادة مــن 

مخرجــات الرؤيــة مبــا يعــود بالنفــع عــىل الجميــع� 

كــام يطيــب يل أن أرفــع لصاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز أمــر منطقــة املدينــة 
ــص  ــه - خال ــم الل ــد الفيصــل آل ســعود - يحفظه ــن خال ــر ســعود ب ــي األم ــه صاحــب الســمو املل ــورة ونائب املن
ــا� والشــكر  ــان عــىل دعمهــم املتواصــل للرشكــة ومتابعتهــم ورعايتهــم املســتمرة لربامجهــا وأعامله الشــكر والعرف
والتقديــر ملعــايل وزيــر االســتثامر رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املــدن واملناطــق االقتصاديــة الخاصــة املهنــدس خالــد 
بــن عبدالعزيــز الفالــح عــىل دعمــه الكريــم ألعــامل الرشكــة ومســاعدته لهــا مــن خــالل الهيئــة ومــن خــالل صندوق 
التنميــة الســياحي والشــكر كذلــك ملعــايل أمــن منطقــة املدينــة املنــورة املهنــدس فهــد بن محمــد البليهــي وزمالئه 

الكــرام عــىل الدعــم واملســاندة املســتمرة� 

وأتقــدم بالشــكر والتقديــر لزمــاليئ أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالرشكــة عــىل مبادرتهــم للمســاهمة يف 
تقليــل التكاليــف عــىل الرشكــة ملجابهــة أثــر الجائحــة وعــىل تفانيهــم وجهودهم املقــدرة خــالل العــام 2020م، وعىل 
أمــل ووعــد ملســاهمينا الكــرام مبواصلــة الجهــود لتحقيــق النتائــج التــي يطمــح لهــا الجميع خــالل العــام 2021م ومبا 

يحقــق النمــو والتطــور ملنطقــة املدينــة املنــورة بــإذن الله� 

سائالً الله عز وجل العون والتوفيق للجميع يف خدمة مدينة الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم�

رئيس مجلس اإلدارة

أمني بن محمد شاكر 

كلمة وافتتاحية مجلس اإلدارة 
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أواًل: مالمح عن تأسيس الشركة وموقع المشروع 

تأسيس الشركة ونشاطها وموقع المشروعأ. 

تأسيس الشركة: .أ.
دشـن خـادم الحرمـن الرشيفـن امللـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز آل سـعود، طيـب اللـه ثـراه، مدينـة 

املعرفـة االقتصاديـة مبنطقـة املدينـة املنورة كواحدة من مشـاريع املـدن االقتصادية التـي تهدف لتعزيز 

برامـج التنـوع االقتصـادي للمملكـة العربية السـعودية� وقد تأسسـت رشكـة مدينة املعرفـة االقتصادية 

كرشكـة مسـاهمة سـعودية مبوجـب قرار وزيـر التجـارة والصناعـة رقـم 256/ق بتاريـخ 1431/8/15هـ 

املوافـق 2010/7/27م، ويبلـغ رأسـامل الرشكـة 3,393,000,000 ريـال مقسـم إىل عـدد 339,300,000 

سـهامً بقيمـة اسـمية 10 ريـاالت للسـهم الواحد� 

تتميـز مدينـة املعرفـة االقتصاديـة مبوقعهـا االسـرتاتيجي داخـل حـدود الحـرم وداخـل النطـاق العمراين 

للمدينـة املنـورة، وتقـع عـىل جانبـي طريـق امللـك عبدالعزيـز الرابـط بـن املسـجد النبـوي الرشيـف 

ومحطـة قطـار الحرمـن الريـع ومطـار األمـر محمـد بـن عبدالعزيـز الـدويل� وتبعـد مدينـة املعرفـة 

االقتصاديـة بحـوايل )5( كلـم رشقاً عن املسـجد النبوي الرشيـف وحوايل )8( كلم جنوبـاً عن مطار األمر 

محمـد بـن عبـد العزيـز الـدويل، وتقع محطـة قطـار الحرمن الريـع التي تربـط املدينة مبكـة املكرمة 

واملشـاعر املقدسـة يف الجانـب الرشقـي مـن مدينـة املعرفـة االقتصادية�

وينفـرد موقـع مـرشوع مدينـة املعرفـة االقتصاديـة الـذي تبلغ مسـاحته حـوايل )8�6( مليون مـرت مربع 

باتصالـه املبـارش مـع أهـم خمسـة طـرق رئيسـية باملدينة املنـورة والتي يـرتاوح عرضها مـن 80 إىل 100 

مـرت، ومـن املخطـط أن يتم إنشـاء املرحلة األوىل من شـبكة النقل العـام الداخيل باملدينة املنـورة ابتداًء 

مـن مطـار األمـر محمـد بـن عبـد العزيز الـدويل إىل املسـجد النبـوي الرشيف ومتـر -بكل مـن- محطة 

قطـار الحرمـن الريـع ثالث محطـات عىل امتـداد موقع مدينـة املعرفـة االقتصادية�

نشاط الشركة الرئيسي ومقرها .أ.
يتمثـل النشـاط الرئيـي للرشكـة - وفقـاً لنظامهـا األسـايس - يف تطويـر العقـارات املسـتصلحة واألرايض 

األخـرى يف املـدن االقتصاديـة مبـا فيهـا البنـى األساسـية وشـبكات االتصـاالت وشـبكة امليـاه والكهربـاء 

ومحطـات معالجـة امليـاه وغرهـا مـن األعـامل املتعلقـة بتطويـر املـدن االقتصاديـة� ويقـع مقـر إدارة 

الرشكـة الرئيـي باملدينـة املنـورة�

ثانيًا: أعمال الشركة ومشاريعها وتوجهاتها وتوقعاتها المستقبلية:
يهـدف املـرشوع إىل دعـم االقتصـاد الوطنـي مـن خـالل إيجـاد فـرص اسـتثامرية وجـذب صناعـات معرفيـة 
تعمـل كمحفـز القتصـاد املدينـة املنـورة� كـام يهـدف املـرشوع إىل تطويـع اإلمكانـات املتوفـرة لـه يف خلـق 
منتجـات عقاريـة ذات محتـوى معـريف وتكنولوجـي يسـاهم يف التحـول والنهضـة العمرانيـة باملدينـة املنورة 
بحيـث تكـون رشكـة مدينـة املعرفـة االقتصاديـة عنـراً رئيسـياً وإيجابيـاً يسـاعد يف تطـور مسـتقبل املدينة 

املنـورة وذلـك لتميَزهـا بالعنـارص التالية:

موقعهـا االسـرتاتيجي باملدينـة املنـورة وقربهـا واتصالهـا املبـارش باملسـجد النبوي الرشيـف ومحطة 	�

قطـار الحرمـن ومطـار األمـر محمـد بـن عبـد العزيز الـدويل من خـالل طريـق امللك عبـد العزيز، 

وارتباطـه املبـارش بشـبكة الطـرق الرئيسـية باملدينـة املنـورة مـام يسـهل الوصـول ملواقـع الزيـارة 

واملواقـع السـياحة الدينيـة باملدينـة املنورة�

اكتـامل البنيـة التحتيـة يف الجزء الشـاميل )املرحلة األوىل( مـن املدينة البالغ مسـاحتها )5,2( مليون 	�

مـرت مربـع وفـق أفضـل املواصفـات العاملية مع تأمـن البنية التحتيـة لخدمات املـدن الذكية�

متيُّـز املخطـط العـام ملدينـة املعرفـة االقتصاديـة عنـد اكتـامل تنفيـذه بقدرتـه االسـتيعابية لتوفـر 	�

خدمـات الضيافـة واإلسـكان والتعليـم والصحـة والرتفيـه والتسـوق لحـوايل )150,000( شـخص، 

باإلضافـة إىل أن املخطـط تـم تصميمـه وتنفيـذه وفقـاً ألحـدث أسـاليب التخطيـط العامليـة التـي 

تراعـي الكثافـة السـكانية والحركـة املروريـة والخدمـات العامـة والرتفيهيـة�

ارتبـاط مدينـة املعرفـة االقتصاديـة باملسـجد النبـوي الرشيـف واملطـار بوسـائل نقـل حديثـة، مـن 	�

خـالل مـرشوع حافـالت النقـل الـرتددي ضمـن املرحلـة األوىل املسـتهدفة ملـرشوع النقـل العـام 

باملدينـة املنـورة والـذي يربـط مطـار األمـر محمد بـن عبد العزيـز الـدويل ومحطة قطـار الحرمن 

الريـع باملسـجد النبـوي الرشيـف مـروراً مبدينـة املعرفـة االقتصاديـة ومسـتقبالً مـن خـالل خـط 

املـرتو الجـاري التخطيـط له�

استراتيجية الشركة وخطة التطوير أ. 
رؤيتنـا أن يكـون مرشوع مدينـة املعرفة االقتصادية بوابة املدينة املنورة للمسـتقبل، وترتكز اسـرتاتيجية 

الرشكـة عـىل االسـتفادة مـن مكانـة املدينـة املنورة وذلـك بتطويـر بيئة جذابـة تعتمد عـىل التكنولوجيا 

واملعرفـة يف ربـط مختلف مكوناتها وإنشـاء مشـاريع تطوير عقاري تسـاهم يف تحقيـق أهداف الخطط 

التنمويـة للمملكـة العربيـة السـعودية وربط مكوناتها برؤية 2030 مبا يسـاهم يف خدمة سـكان وزائري 

املدينـة املنـورة وتعمـل عـىل تعظيـم عوائد مسـاهمي الرشكة� وستسـاهم هـذه االسـرتاتيجية يف تنويع 

مصـادر إيـرادات الرشكة لتشـمل ما ييل: 

األرايض والعقارات املطورة لألغراض املختلفة� 	�

الدخل التشـغييل من األصول اململوكة كاألصول التجارية والعقارية والدخل من املشـاريع املشـرتكة�	�
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مصـادر أخـرى للدخـل املحقق من االسـتثامر يف أصول أخرى قـد ال ترتبط مبـارشة بعمليات الرشكة 	�

أو القطـاع، لكنها تخـدم أهدافها وخصوصاً املرتبطـة مبجال املعرفة�

مشاريع التطوير العقاري باالستثامر املشرتك مع بعض املؤسسات االستثامرية املعروفة باململكة�	�

تطويـر مشـاريع الضيافـة والتسـوق والخدمـات التـي تسـتفيد مـن تشـغيل محطـة القطـار بالجزء 	�

الرشقـي مـن املـرشوع، ومع تطور الخدمـات باملنطقة املحيطـة باملطار التي تـرع الحاجة لتطوير 

الجـزء الجنـويب بداية مـن املنطقة املحيطـة باملحطة�

تطوير املشاريع املعرفية يف املجال الصحي والتعليمي والخدمات اللوجستية�	�

تـم تحديـد املشـاريع املحوريـة كثمرة لنتائج تحديث اسـرتاتيجية الرشكة يف بداية عـام 2018م، وقد بدأ 

العمـل عـىل تنفيـذ هـذه املشـاريع بالتناغـم مـع املشـاريع التطويريـة باملدينـة املنورة ومبـا يتامىش مع 

رؤيـة اململكـة 2030 التـي تخطـط الرشكـة لالسـتفادة القصوى مـن أهدافها خاصـة فيام يرتبـط بزيادة 

عـدد الـزوار والحجـاج واملعتمريـن إىل 30 مليون زائر يف العـام، وجعل مدينة املعرفـة االقتصادية وجهة 

أساسـية لخدمـات الضيافـة للـزوار واملعتمرين باإلضافة ملشـاريع قطاعات الرتفيه والتسـوق�

خطـة التطويـر الحاليـة: تقـوم الرشكـة بتحديـث أولويـات تطويـر املشـاريع مبـا يتناسـب مـع املتغرات 

االقتصاديـة وخطـة الدولـة ورؤيتهـا الطموحـة )2030( وكذلـك املتغـرات االقتصاديـة باملدينـة املنـورة 

واملشـاريع الكـربى املسـتهدفة بهـا، مـع االسـتفادة مـن العوامـل املتوفـرة باملوقـع -من سـهولة الوصول 

والبنيـة التحتيـة املتميـزة- يف زيـادة فـرص النجـاح يف الجـزء الشـاميل حيـث يتميـز بقربـه مـن الحـرم 

النبـوي الرشيـف واحتوائـه عـىل عنارص التطويـر العقاري املتكاملـة� كام دعمت الرشكـة خطتها بتطوير 

الجـزء الجنـويب الرشقـي باملشـاريع الجديـدة املجـاورة ملحطـة قطـار الحرمن الريـع، وكذلـك التطوير 

عـىل جانبـي طريـق امللـك عبدالعزيـز عنـد مدخل املـرشوع مـن الناحيـة الرشقية� 

مكونات المرحلة الحالية: تتضمن مكونات معرفية وعقارية كالتالي: .أ.

قطاع المعــرفة: . ...أ.

ديـوان املعرفـة: أول مـرشوع قائـم يف مدينـة املعرفة االقتصادية يهـدف إىل تعزيز مكانـة املدينة املنورة 

كمقصـد للمعرفـة ودعـم مبـادرات القطاعـن العام والخاص نحو إنشـاء مشـاريع اقتصاديـة واجتامعية 

مـن خـالل تشـجيع واحتضان الفعاليات املعرفيـة يف مجاالت االقتصاد والثقافـة والتدريب ألهايل املدينة 

املنـورة وزوارهـا� ويتكـون الديـوان مـن قاعـة محـارضات وقاعتـن للمعـارض، باإلضافـة إىل احتضانـه 

متحـف دار املدينـة للـرتاث الحضـاري والعمـراين، ومعهـد مدينـة املعرفـة للقيـادة والريـادة والتدريب، 

واملقـر الرئيـس للرشكـة� وقـد احتضـن الديـوان مجموعـة مـن الفعاليـات والربامـج وورش العمـل لعدد 

مـن الجهـات الحكوميـة والجامعـات ضمـن مبـادرات الرشكة يف مجـال املسـؤولية االجتامعية�

متحـف دار املدينـة للـرتاث الحضـاري والعمـراين: يقـع يف ديـوان املعرفـة ويعمـل تحـت إرشاف الهيئـة 

العامـة للسـياحة واآلثـار، ويعتـرب أول متحـف متخصـص يف تاريـخ املدينـة املنـورة الحضـاري والعمراين 

ويـربز أهـم معـامل إرث املدينـة املنـورة والحضارة اإلسـالمية عـرب التاريخ� ويسـتقبل املتحف عـدداً كبراً 

مـن املهتمـن سـاعده يف ذلـك السـمعة واملكانـة التـي حظـي بها لـدى مجتمع املدينـة املنـورة وزوارها 

مـن داخـل وخـارج اململكـة من بينهم رؤسـاء دول وأمراء وسـفراء والعديـد من الوزراء مـن كافة الدول 

اإلسـالمية والغربية�

معهـد مدينـة املعرفـة للقيادة والريادة: تم إنشـاء املعهد برتخيص من املؤسسـة العامـة للتعليم التقني 

واملهنـي ودعـم مـن مؤسـي الرشكـة الناشـطن يف مجـال املسـؤولية االجتامعيـة مثل مجموعـة صافوال 

ومجموعـة بن الدن السـعودية بهدف املسـاهمة يف بناء الكوادر القياديـة واإلدارية يف دول العامل العريب 

واإلسـالمي مـن خـالل تقديـم برامـج تدريبية ذات مسـتوى عاملي متميز للمـدراء التنفيذيـن بالقطاعن 

الخـاص والحكومـي، يشـارك يف تقدميهـا نخبة من أسـاتذة اإلدارة يف العامل من جامعـات هارفرد، بركىل، 

ثندربـرد، وارتـون وغرهـا باإلضافـة إىل كـربى رشكات االستشـارات مثـل ماكينـزي، برايـس ووتـر هاوس 

كووبـرز، بوسـطن لالستشـارات، ايرنسـت أنـد يونـغ� ويشـارك املعهـد يف الجهـود املبذولـة مـن كافـة 

الجهـات باململكـة لدعـم األعـامل التـي تسـاهم يف اسـتعادة املدينـة املنـورة -نـواة الحضارة اإلسـالمية- 

ملوقعهـا القيـادي العاملـي كمركـز لنـرش العلـم واملعرفـة� ويسـاهم كذلك يف توفـر الدعم الـالزم لجذب 

فعاليـات كـربى املنظـامت املعرفية االسـالمية العاملية إىل املدينة املنورة� بجانب مسـاهمته املسـتمرة يف 

إثـراء التجربـة الثقافيـة للحجـاج واملعتمرين والـزوار دعامً لرؤيـة اململكة 2030�

بهـدف املحافظـة عـىل اسـتمرارية املعهد يف تقديم رسـالته القيمة ودعمه للشـباب السـعودي الطموح، 

ومتكينـاً للهـدف غـر الربحـي للمعهـد فقـد تـم تحويـل املعهـد إىل وقـف للـه تعـاىل، وكذلـك ليتمكـن 

املعهـد مـن تلقـي الدعـم املادي من عـدد من الداعمـن ألفكاره وجهـوده من الرشكات ورجـال األعامل 

الذيـن ملسـوا النفـع والفائـدة املقدمة من املعهـد يف مجال ريادة األعـامل ونشـاطاته التدريبية املجانية 

التـي يقدمهـا ملختلـف الفئـات من الشـباب الواعد خصوصـاً يف املراحل املبكـرة لبدء حياتهـم الجامعية 

والوظيفيـة ومـن التنفيذيـن يف القطاعن الخـاص والعام� 

أبرز إنجازات المعهد خالل العام 2020م:

إدارة مبادرة المدينة خيرٌ لهم:
مواصلـة العمـل يف مخرجـات مبـادرة »املدينـة خـٌر لهـم« التـي أطلقتهـا الرشكـة بالتعـاون مـع إمـارة 

منطقـة املدينـة املنـورة وهيئة تطويـر املدينة والغرفـة التجارية باملدينـة املنورة وهيئة املـدن واملناطق 

االقتصاديـة الخاصـة للمسـاهمة يف تحقيـق هـدف إثـراء تجربـة ضيـوف الرحمـن التي تسـعى لتحقيق 

رؤيـة اململكـة )2030(، ويتـوىل املعهـد اإلرشاف عـىل تنفيـذ املبـادرة، كـام قـام بإعداد دراسـات مكتبية 

عـن فعاليـات الحـالل والتمويـل واملرفيـة اإلسـالمية� وخـالل عـام 2020م قـام املعهد بتنفيـذ اإلصدار 

الثـاين مـن برنامـج االبـداع يف العمـل الحكومـي يف ديب، باإلضافـة للعديـد مـن الربامـج املهنيـة يف مجال 



.. 
10

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020

التخطيـط االسـرتاتيجي وقيـاس االداء� ومـن أبـرز إنجـازات املعهـد خـالل العـام تقديـم »شـهادة مديـر 

األداء الحكومـي املعتمـد« بالرشاكـة مـع املعهـد األمريـي لـألداء يف واشـنطن بالواليـات املتحـدة األمريكية� 

 القطاع التعليمي: ويتضمن المنطقة التعليمية ومـدارس نموذجيـة )عالمية( . ...أ.
للبنيـن والبنـات ومعاهد أهليـة متخصصة بمستوى عالمي.

المدارس العالمية:
اسـتكملت الرشكـة مبسـاعدة كل مـن هيئـة املـدن واملناطـق االقتصاديـة الخاصـة ووزارة االسـتثامر 

اإلجـراءات مـع أحد املسـتثمرين املتميزين إلنشـاء وتشـغيل مجّمع مـدارس منوذجية عامليـة يف املنطقة 

الشـاملية مـن مدينـة املعرفـة االقتصادية ضمـن األرايض املخصصة للمنشـآت التعليميـة لتغطية الطلب 

املتزايـد عـىل مقاعـد الطـالب يف املناهـج العامليـة حيـث تعمل املـدارس املزمـع تطويرها لتوفـر 1,750 

مقعـد للبنـات والبنـن مبنهـج أمريـي وبريطاين حيث يتوقـع االفتتاح ملرحلـة الفصول األوىل يف سـبتمرب 

من عـام 2022م�

وكتشـجيع لالسـتثامر يف هـذا القطـاع الخدمي الهام خصصـت الرشكة محفزات لجذب املسـتثمرين إليه 

ـض لفـرتة طويلة مع فرتات سـامح مناسـبة لدعمهم وحثهم عىل االسـتثامر�  مثـل اإليجـار املخفَّ

قطاع العقار السكني:. ..3أ.

دار الجـوار – مجمـع الفلـل السـكنية املغلـق باملدينـة املنورة: أول حي سـكني مغلـق يف املدينة املنورة 

ـم وفقـاً للطـراز العمــراين للمدينـة املنـورة ومبـا يتناسـب مـع الحاجـة  يقـع داخـل حـدود الحـرم ُصمِّ

لهـذا النـوع مـن الفلـل ويتميـز املـرشوع مبوقعـه القريـب مـن طريـق امللـك عبدالعزيـز ووقوعـه عىل 

املنطقـة األقـرب للحـرم النبـوي الرشيف بحـوايل 5 كيلومرتات، كـام يتصل مبارشة بطريـق امللك عبدالله 

»الدائـري الثـاين«� ويسـتفيد املرشوع مـن البنية التحتيـة الذكية، واألنظمـة األمنية، والصيانـة املتكاملة، 

واملناطـق الخـراء ومالعـب وحدائـق األطفـال، وممرات املشـاة، والصـاالت الرياضية واملسـابح، وصالة 

املناسـبات التـي توفرهـا مدينـة املعرفـة، باإلضافة للمسـجد واملحالت التجاريـة واملقهى بالحي� وتبلــغ 

املسـاحة اإلجامليـة للمشــروع 586 ألـف مـرت مربـع يتـم تطويرهــا عـىل أربـع مراحـل، لتتضمــن مـا 
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يقـارب 900 فيـال سـكنية بقيمـة اسـتثامرات تصـل إىل مليـار ريـال عنـد انتهاء جميــع مراحـل املرشوع 

الـذي تـم تصميمـه بطراز مسـتوحى من الطـراز العمـراين للمدينة املنـورة� وقد اكتملـت املرحلة األوىل 

للمـرشوع املتضمنـة 221 فيـال وبيعـت وُسـلِّمت بالكامـل للمـالك، وتـرشف الرشكـة حاليـاً عـىل تقديم 

خدمـات اإلدارة والصيانـة وتشـغيل املركـز االجتامعـي الـذي يضـم نادي صحـي ومركز تسـوق وصاالت 

ترفيهيـة وقاعـة اجتامعـات وحفـالت، ويقـدم خدماتـه مجانـاً لسـكان املرشوع� ويعـزز املركـز التواصل 

بـن الرشكـة وبـن سـكان الحي من خـالل الربامج التـي يقدمها ومن خـالل املكتبة الثقافيـة باملركز التي 

تحـوي كتـب يف مجـاالت متنوعة�

وضمـن املرحلـة الثانيـة ملـرشوع دار الجـوار اكتمـل تنفيـذ وبيـع عـدد 159 فيـال مـن وحـدات هـذه 

املرحلـة البالـغ عددهـا 236 وحـدة سـكنية وتـم تسـليم معظـم هـذه الوحـدات ملالكهـا� كـام اكتملت 

تصاميـم فيـالت الوحـدات الجديـدة مـن نوع »تـاون هاوس« وتـم اعتامدها مـن هيئة املـدن واملناطق 

االقتصاديـة الخاصـة لعـدد 77 وحـدة وجـاري الرتتيـب لعرضهـا للبيـع خـالل الربـع الثـاين مـن العـام 

2021م مـن خـالل نظـام البيـع عـىل الخارطـة تحـت إرشاف هيئة املـدن واملناطـق االقتصاديـة الخاصة 

مدعومـاً بتسـهيالت متميـزة يف نظـام الدفعـات وحوافـز إضافيـة للراغبـن يف السـداد املبكـر� 

مـرشوع الشـقق السـكنية )منـازل الجـوار(: مجمـع سـكني مغلق لشـقق سـكنية راقية يتضمـن 1,345 

شـقة سـكنية مبسـاحات مختلفـة مسـتهدف تطويـره باملنطقة الشـاملية من مدينـة املعرفـة االقتصادية 

مجاوراً ملرشوع وسـط مدينة املعرفة ومجمع دار الجوار السـكني عىل مسـاحة مسـطحة تُقدر بــ 110 

ألـف مـرت مربـع تطور ملباين متوسـطة االرتفاع )مـن 6 إىل 8 أدوار( ويُخطَط لتطوير املرشوع عىل مراحل 

حيـث تشـمل املرحلـة األوىل حـوايل 600 شـقة سـكنية متاحة لسـكان املدينـة املنورة والعمـالء الراغبن 

بوحـدات سـكنية باملدينـة املنـورة مـن مختلـف مناطـق اململكـة والعـامل االسـالمي� وسـيتميز املجمـع 

بتصميامتـه املعامريـة التـي تحـايك عـامرة املدينـة املنورة بشـكل حـدايث وعـري تضم مناطـق خراء 

ومناطـق مشـاة ومالعـب أطفـال وجلسـات ومواقـف كافيـة للسـكان مـع حركـة مروريـة سلسـة تربط 

املجمـع باملسـجد النبـوي مـن خـالل طريـق امللك عبـد العزيـز، كام يرتبـط املـرشوع بالسـوق التجاري 

مبـرشوع وسـط مدينـة املعرفـة� ومـن املتوقع الطـرح األويل لبيع الشـقق السـكنية خالل العـام 2023م�

مـرشوع الضاحيـة الشـاملية )مخطـط العليـاء(: يسـتهدف املـرشوع تطويـر املنطقـة املطلـة عىل شـارع 

صفـوان الـذي يبلـغ عرضـه 40 مـرت، عـىل مخطـط مبسـاحة 269 ألـف مـرت مقسـمة عـىل قطـع أرايض 

مبسـاحات مختلفـة إلقامـة مبـاين سـكنية بارتفـاع مـن دوريـن إىل سـتة أدوار ونصـف تـم تصميمهـا 

لتسـتجيب للتوجـه العمـراين الجديد باملدينة املنورة »أنسـنة املدن« الذي يعتمد عـىل املناطق الخراء 

وممـرات املشـاة بهـدف إيجـاد منـط وجودة حيـاة جاذبـة، حيث تبلـغ مسـاحة الحدائق واملمـرات 72 

ألـف مـرت مربـع وقد متت دراسـة وتصميم قطـع األرايض بالتسلسـل الهرمي للممرات والطرق الواسـعة 

مـام يحقـق منافـع عديـدة يف حزمـة الشـوارع الرئيسـية والفرعيـة لتتوسـطها حديقـة مبسـاحة تقريبية 

60 ألـف مـرت لتفصـل حركـة املشـاة والسـيارات وتنظـم الحركـة املروريـة يف األماكـن املخصصـة للتنـزه 

والتشـجيع عـىل املـي مـع وجـود الوصـول الكامـل ألصحـاب الهمـم� كام تـم االعتنـاء بدقـة التفاصيل 
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يف تطويـر األرصفـة وإنارتهـا وتشـجرها وتوفـر أماكن مخصصـة لجمـع الحاويات واملخلفـات� وتخطط 

الرشكـة لتنفيـذ حـوايل %10 من العامئر السـكنية وإتاحـة الجزء املتبقي ملطوريـن متخصصن يف العامئر 

السـكنية لتطويـره وفـق املخطـط املعتمد للمـرشوع� ويتوقع البـدء يف البنية التحتيـة الفرعية للمخطط 

خـالل الربـع الثـاين من عـام 2021م مبشـيئة الله�

مـرشوع الضاحيـة الجنوبيـة: يسـتهدف املـرشوع تطويـر مخطـط السـكنى السـابق تقـدر مسـاحته بــ 

421,000م2 لتوفـر وحـدات سـكنية لرشائـح املواطنـن ذوي الدخـل املحـدود إىل املتوسـط مـن نـوع 

شـقق سـكنية ووحـدات تـاون هـاوس وجاري العمـل عىل إعداد دراسـة الجـدوى االقتصادية ومناقشـة 

املخطـط األويل واملقرتحـات التـي تـم تقدميهـا مـن استشـاري التصميـم للمخطـط الـذي يضـم أكرث من 

)2,400( وحـدة سـكنية تتنـوع مـا بـن شـقق سـكنية )ثـالث وأربـع غـرف، دوبلكـس داخـل العامرات 

السـكنية(، وفيلـل تـاون هـاوس مـع توافـر الخدمـات العامـة )تعليميـة وصحيـة وترفيهيـة(، ويعمـل 

االستشـاري عـىل تصميـم املـرشوع وفقـاً للتوجه العمـراين الجديد باململكة القائم عىل أنسـنة املشـاريع 

التطويريـة التـي تعتمـد عـىل املناطـق الخـراء ومناطق املشـاة�

قطاع العقار التجاري. ..4أ.

تجـاري / فندقـي: ضمـن مخرجـات وتوصيـات االسـرتاتيجية املحدثة، الرتكيـز عىل تطوير ثالثة مشـاريع 

محوريـة أولهـا )مـرشوع بوابـة املدينـة( الواقـع بالجزء الجنـويب كمرشوع فندقي وسـكني يخدم سـكان 

املدينـة والـزوار واملعتمريـن والحجـاج ويقـدم خدمـات الضيافـة والتسـوق والرتفيـه نظـراً التصالـه مع 

محطـة قطـار الحرمـن الريـع وقربـه مـن مطـار األمر محمـد بـن عبدالعزيز الـدويل واملـرشوع الثاين 

يف الجـزء الشـاميل مـن مدينـة املعرفـة )مـرشوع وسـط مدينـة املعرفـة( واملسـتهدف أن يقـدم خدمات 

الضيافـة والتسـوق والرتفيـه لسـكان املدينـة وزوارهـا ويقـع بالقـرب مـن املناطـق املطـورة األخـرى يف 

مدينـة املعرفـة االقتصاديـة بصـورة خاصـة مثل دار الجوار السـكني وقربـه ألحياء املدينـة املنورة بصفة 

عامـة وكذلـك )مـرشوع جـادة العـامل اإلسـالمي( الـذي يقـع باملنطقـة الجنوبيـة مقابـل محطـة قطـار 

الحرمـن الريـع مـن الجهـة الغربيـة وعىل طريق األمـر نايـف )الجامعات( كمـرشوع فندقي مخصص 

لخدمـة الـزوار والحجـاج واملعتمريـن، وتفاصيل هـذه املشـاريع كالتايل:

مـرشوع بوابـة املدينـة: يعتـرب مـرشوع بوابـة املدينـة أحـد أهـم املشـاريع املتميـزة مبدينـة املعرفـة 

االقتصاديـة واملدينـة املنـورة بشـكل عـام حيـث تـم تصميـم املـرشوع مـن قبـل استشـاري عاملـي وفقاً 

للمعايـر الدوليـة لتطويـر املناطـق املرتبطة مبحطات القطـارات من خالل الرتكيز عـىل قطاعات الضيافة 

والتسـوق والنقـل، وتـم تصميـم املـرشوع لرتبـط مبـارشة مبحطـة قطـار الحرمـن مـن الناحيـة الرشقية 

وعـىل املنطقـة املطلـة عـىل تطويـر طريق األمـر نايف من الجهـة الغربيـة� وتحتوي املرحلـة األوىل من 

املـرشوع عـىل محطـة للباصـات ترتبـط مبـارشة مبحطـة قطـار الحرمـن باملدينـة املنـورة لخدمـة الزوار 

والحجـاج واملعتمريـن باإلضافـة ملنطقـة تجاريـة وترفيهية وفندق� وتبلغ املسـاحة اإلجامليـة للمرحلتن 

األوىل والثانيـة 37 ألـف مـرت مربع تسـتفيد مـن زوار املدينة املنورة ومسـتخدمي محطة قطـار الحرمن 

الريـع باملدينـة املنـورة الذيـن يتوقـع أن يصـل عددهـم إىل 11 مليـون راكب سـنوياً يف عـام 2028م�
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اسـتكملت الرشكـة مـع رشكـة الريـاض املاليـة الرتتيبات إلطـالق الصنـدوق العقـاري الذي يتـوىل تطوير 

املرحلـة األوىل مـن املـرشوع وجـاري العمـل حالياً من قبـل مدير الصنـدوق )الرياض املالية( السـتكامل 

عمليـات طـرح الصندوق واسـتقطاب املسـتثمرين واملسـتأجرين لعنارص املرشوع� ويـأيت تطوير املرحلة 

األوىل عـىل مسـاحة مسـطحة تقـدر بحـوايل 22 ألـف مـرت مربـع مبسـاحة بنائيـة تقـدر بــ 33 ألـف مرت 

مربـع ال تشـمل مواقـف السـيارات ويتوقـع أن تبلـغ تكلفـة املرحلـة األوىل مـن املـرشوع حـوايل 385 

مليـون ريـال� ويحتـوي املـرشوع عـىل ثالثـة مكونـات رئيسـية يتمثـل أولهـا يف تطويـر فنـدق وشـقق 

فندقيـة فئـة )4( نجـوم بإجـاميل عدد 325 وحـدة فندقية، واملكون الثـاين يضم أسـواقاً ومحالت تجارية 

ومطاعـم ومنطقـة ترفيهيـة بإجـاميل مسـاحات تأجريـة تصـل إىل 22 ألـف مـرت مربـع، واملكـون الثالث 

محطـة حافـالت تتصـل مبـارشة مبحطـة القطـار باإلضافـة لعـدد 800 مواقـف سـيارات لخدمـة الفندق 

واملناطـق التجاريـة باملرشوع� 

وميثـل املوقـع املتميـز للمـرشوع قيمـة مضافـة ملدينـة املعرفـة االقتصادية نظـراً الرتباطه مبحطـة قطار 

الحرمـن الريـع وإطاللتـه املبـارشة عـىل طريـق األمـر نايـف )الجامعـات سـابقاً( التـي متنحه سـهولة 

وصـول مـن الطـرق الرئيسـية باملدينـة املنـورة، مبـا يف ذلـك طريـق امللـك عبـد العزيـز وبالتـايل سـهولة 

ربطـه مـن الـرشق إىل الغـرب باملسـجد النبـوي وباملشـاريع التطويريـة الكـربى يف املدينـة املنـورة� كـام 

يشـكل عامـل التكامـل بـن قطاعـات الضيافة واألسـواق والنقل مرتكز النجـاح الرئيـي للتطوير املقرتح 

ويسـاعد عـىل تعظيـم أثـره باالسـتفادة مـن زيـادة أعـداد الـزوار واملعتمريـن ضمـن رؤيـة اململكـة 

الطموحـة للعـام 2030م�

وتـم يف التصميـم مراعـاة تناغـم تصميـم املـرشوع مع محطـة قطار الحرمـن الريع واملناطـق املجاورة 

للمحطـة وفـق أحـدث النظـم العامليـة لتخطيـط املـدن كونـه أول مـرشوع تطويـر يرتبط مبحطـة قطار 

عـىل مسـتوى اململكـة مـام يؤهـل املنطقـة لتكـون مركـز جـذب حـري متميـز باملدينـة املنـورة� وقد 

وقعـت الرشكـة عـدداً من االتفاقيـات ومذكرات التفاهم للتأجر والتشـغيل لعنارص املرشوع عىل رأسـها 

االتفاقيـة مـع مجموعـة الهيلتـون العامليـة لتشـغيل فنـدق مـرشوع بوابـة املدينـة مـن خـالل العالمـة 

التجاريـة دبـل تـري مـن الهيلتـون� ويتوقـع االنتهـاء مـن تنفيـذ املـرشوع والبـدء يف تشـغيله )املرحلـة 

األوىل( يف عـام 2023م مبشـيئة اللـه� 

مـرشوع وسـط مدينـة املعرفـة: يقـع املـرشوع الـذي يضـم املركـز التجـاري الرئيـي ملدينـة املعرفـة 

االقتصاديـة والوحـدات الفندقيـة املرتبطة به ضمن املرحلـة التطويرية األوىل ملدينـة املعرفة االقتصادية 

باملنطقـة الشـاملية ويرتبـط باملسـجد النبـوي واملطـار واملحـاور الرئيسـية باملدينـة املنـورة مـن خـالل 

اطاللتـه عـىل طريـق امللـك عبـد العزيز� 

يهـدف املـرشوع إليجـاد بيئـة عمرانيـة وأسـلوب حيـاة متميـز لقاطنـي املدينـة املنـورة وزائريهـا ضمن 

محـور حـري متعـدد االسـتخدامات يجمـع بن التنـزه والتسـوق والسـكن والخدمـات الرتفيهية حيث 

يتكـون املـرشوع من سـوق رئيي يرتبـط يف املرحلة األوىل مع فندق )5 نجوم وشـقق فندقية( ويتضمن 

املـرشوع متحـف تفاعـيل عـن املدينـة املنورة وصـاالت ترفيهيـة مغلقة، وسـينام ونادي صحـي باإلضافة 

إىل منطقـة بوليفـارد تجاريـة مطلـة عـىل حديقـة ومسـطحات خـراء مـع عـروض ترفيهيـة وسـيكون 

منـوذج لتطبيـق املجـاالت املعرفيـة مبختلـف أنواعهـا يف مكونـات املـرشوع املختلفـة� ويشـكل املوقـع 

املتميـز للمـرشوع ضمـن مخطـط مدينة املعرفـة االقتصادية ميزة إضافية نظراً ملا يسـمح بـه من مرونة 

وكفـاءة التصميـم مـع قربـه مـن املسـجد النبـوي الرشيـف الـذي يبعـد حـوايل 5,7 كيلومرت مـن ناحية 

الـرشق ومتيـزه بواجهـة طوليـة تصـل إىل 450 مـرت عـىل طريـق امللـك عبدالعزيـز الرئيـي الـذي يربـط 

رشق املدينـة املنـورة باملنطقـة املركزيـة ويربطهـا بالطـرق الرئيسـية، وكذلـك قـرب املوقـع مـن العديد 

مـن محفـزات التطويـر البـارزة يف املدينة املنـورة مثل محطة الحرمـن الريع التي يبعـد املرشوع عنها 

حـوايل 2,9 كيلـو مـرت ومسـجد قبـاء الـذي يبعـد عنـه حـوايل 6,6 كيلـو مرت و كذلـك مطار األمـر محمد 

بـن عبدالعزيـز الـدويل الـذي يبعد عـن املـرشوع بحـوايل 10 كيلومرت � 

السـوق  ومـن املخطـط أن ميثـل املـرشوع وجهـة اجتامعيـة مبكونـات متعـددة االسـتخدامات مثـل 

والشـارع التجـاري الرئيـي )بوليفـارد( ومحـالت املقاهـي واملطاعـم ومنطقـة تراثيـة ومحـالت مشـاة 

بجانـب قطـاع الضيافـة والرتفيـه وتبلـغ مسـاحة أرض املـرشوع حـوايل 186 ألـف مـرت مربـع، وتصـل 

املسـاحة اإليجاريـة التجاريـة باملـرشوع لحـوايل 122 ألـف مـرت مربـع متـى مـا اكتمـل تطويـر جميـع 
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مراحـل املـرشوع� باإلضافـة إىل إنشـاء حديقـة عامـة عىل مسـاحة 65 ألف مـرت مربع تحتضن األنشـطة 

والربامـج الرتفيهيـة� ويضـم قطـاع الضيافة باملـرشوع مزيجاً مـن الغـرف واألجنحة الفندقيـة والوحدات 

السـكنية املخدومـة واملسـاكن ذات العالمـات التجاريـة التـي تسـتهدف العائـالت مـن اململكـة ودول 

مجلـس التعـاون الخليجـي والعامل اإلسـالمي ويعمل تطوير املرشوع عىل االسـتخدام الفعال للمسـاحات 

املتاحـة ضمـن معايـر العالمـات التجارية الدوليـة لتطوير قطـاع الضيافة� ويتوقع أن يصـل عدد الغرف 

الفندقيـة يف املرحلـة األوىل للمـرشوع إىل 350 غرفـة والشـقق السـكنية إىل 112 شـقة سـيتم ربطهـا 

مبنطقـة األسـواق واملطاعـم والخدمـات وعدد مواقف السـيارات 6,000 موقفاً مام يحقق ميزة تنافسـية 

للفنـدق وسـيضيف مـرشوع وسـط مدينـة املعرفـة قيمـة تنافسـية وتعظيـم العوائـد للمشـاريع املزمع 

انشـاؤها مسـتقبالً يف املناطـق املجـاورة�

اكتملـت أعـامل الحفـر ومتهيـد موقـع املـرشوع وجـاري الرتتيب إلنهـاء اتفاقيـات التشـغيل للفندق مع 

إحـدى العالمـات التجاريـة العامليـة املعروفة واسـتكامل اتفاقيات االسـتثامر والتأجـر ملكونات املرشوع 

األخرى مبسـاعدة مستشـارين متخصصن يف القطاع التجاري واالسـتثامري، كام تم االنتهاء من إجراءات 

طـرح أعـامل تنفيـذ الهيـكل الخرسـاين للمرحلـة األوىل من املـرشوع وجاري ترسـية األعامل عـىل مقاول 

التنفيـذ لتبـدأ يف الربـع الثـاين مـن العـام 2021م، ومـن املخطط االنتهاء مـن تنفيذ كامـل املرحلة األوىل 

ملـرشوع وسـط املدينـة مبكوناتهـا )السـوق التجـاري والفنـدق والـربج السـكني والبوليفـارد واملواقـف 

السـطحية( يف عـام 2024م مبشـيئة الله� 

مـرشوع جـادة العـامل اإلسـالمي: يشـغل املرشوع املسـتهدف تطويـره يف املنطقـة الجنوبية الجـزء األكرب 

مـن مسـاحة األرض يف املنطقـة املجـاورة ملحطـة قطـار الحرمـن غـرب طريـق األمـر نايـف لرتبـط 

باملشـاريع املتميـزة باملنطقـة مسـتفيداً مـن الربط مبشـاريع مدينة املعرفـة االقتصاديـة املالصقة ملحطة 

قطـار الحرمـن الريـع ومـن حركة النقـل من وإىل املسـجد النبوي الرشيـف� ويقدم املـرشوع خدمات 

السـكن الدائـم وخدمـات الضيافـة واإليـواء للـزوار واملعتمريـن والحجـاج ومـا يرتبـط بهام مبا يشـتمل 

عليـه مـن وحـدات فندقيـة ضمـن فنـادق )2 و 3( نجـوم بعدد غرف يف حـدود )22( ألـف غرفة لكامل 

مراحـل املـرشوع، مـع كافة الخدمات املسـاندة املتمثلة يف مركز السـتقبال وخدمة الزوار وسـاحة ثقافية 

واجتامعيـة، وأسـواق تجاريـة متنوعـة، ومسـتوصفات وعيـادات طبية، مع ممرات مشـاة خـراء تربط 

جميـع أجـزاء املوقـع وسـاحات خـراء وأماكـن مخصصـة للعـب األطفـال، كام تربـط املرشوع وسـائل 

نقـل متنوعـة وصديقـة للبيئـة، ويتـم تطويـر املرشوع عـىل مراحل مبـا يواكـب مخرجات رؤيـة اململكة 

2030 لزيـادة عـدد املعتمريـن والحجـاج ضمـن برنامـج ضيـوف الرحمـن إىل 30 مليون سـنوياً� ويجري 

التواصـل مـع مجموعـة من الـرشكات واالسـتثامرية للمسـاهمة يف تنفيـذ املرشوع� 

كـام تعكـف الرشكـة عـىل االنتهاء مـن مرحلـة التصميامت األوليـة للمخطـط العام للمرشوع ودراسـات 

الطابـع املعـامري مبـا يراعـي الثقافـات املتعـددة للعـامل اإلسـالمي والرمـز إليهـا مـن خـالل املعالجـات 

املعامرية، والعمل كذلك عىل اسـتكامل دراسـات الجدوى االقتصادية األولية للمرشوع ومن املخطط أن 

يتـم البـدء يف تنفيـذ أعـامل البنية التحتية للمرحلـة األوىل من املرشوع خالل العام 2021م مبشـيئة الله� 
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القطاع الصحي والخدمات:. ..5أ.

القطاع الصحي:. .
مرشوع مستشـفى املواسـاة: يقع مستشفى املواسـاة يف الجزء الجنويب من مدينة املعرفة االقتصادية 	�

جنـوب طريـق امللـك عبدالعزيـز وبالقـرب مـن الطريـق الدائـري الثـاين )طريـق امللـك عبـد اللـه( 

والـذي يتـم تطويـره مـن قبـل رشكـة املواسـاة للخدمـات الطبيـة عـىل مسـاحة بنائيـة 56 ألف مرت 

مربـع ومـن املتوقـع أن ينتهـي العمل يف املستشـفى والبدء يف تشـغيله خالل الربع الثـاين من العام 

2021م، وسـيضم املستشـفى 200 رسيـر وأقسـاماً تشـخيصية وعالجيـة وعيـادات تخصصية حديثة 

بعـدد 60 عيـادة تشـمل جميـع التخصصـات الطبيـة وغرف مـرىض وغـرف عمليات بطـراز وأجهزة 

متطـورة� كـام سـيتم ربط املستشـفى بالطريـق الدائري مبـارشة وبطريـق امللك عبدالعزيز ليسـهل 

عمليـة الوصـول له�

مـرشوع مستشـفى املركـز الطبـي الـدويل: يهـدف املركز الطبـي الـدويل لتطوير مركز طبـي متكامل 	�

عـىل األرض التـي بيعـت لهـم يف الجـزء الشـاميل مـن مدينـة املعرفـة االقتصاديـة واالسـتفادة مـن 

النجـاح الكبـر الـذي تحقـق لهـم مـن إنشـاء املركـز الطبـي مبدينـة جـدة كأحـد الـروح الطبيـة 

الرائـدة يف اململكـة التـي توفـر أنـواع الرعايـة الصحيـة والتأهيليـة بأحـدث املعـدات والتجهيـزات 

وبخدمـات مقدمـة مـن أطباء حاصلن عـىل أرفع الدرجـات العلمية األمريكية والكنديـة واألوروبية 

يف تخصصـات عديـدة تغطـي مختلـف االحتياجـات الصحيـة والتأهيليـة لجميـع أفـراد األرسة�

مراكـز طبيـة باملنطقـة الجنوبيـة والشـاملية: شـملت توصيـات استشـاري االسـرتاتيجية بالرشكـة 	�

تطويـر مكونـات القطـاع الصحـي ضمـن مشـاريع الرشكـة املختلفـة كمشـاريع مكملـة لخدمـات 

الـزوار واملعتمريـن وتقديـم خدمـات صحيـة أخـرى إضافيـة متميـزة وأساسـية يف تطويـر املنتجات 

االسـتثامرية املختلفـة مبدينـة املعرفـة�

الخدمات:. .

أ. مبنـى الغرفـة التجاريـة الصناعيـة: يجـري حاليـاً تنفيـذ مقـر الغرفـة التجاريـة والصناعيـة يف الجـزء 
الشـاميل مـن مـرشوع مدينة املعرفـة االقتصاديـة باملنطقة املقابلة ملحطـة قطار الحرمن الريـع عىل األرض 
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اململوكـة لهـم ضمـن مـرشوع مدينـة املعرفـة مبسـاحة 5,532 مرت مربـع، ويعترب هـذا املرشوع مثـرة التفاقية 

التعـاون االسـرتاتيجي بـن مدينة املعرفـة االقتصادية والغرفة التجاريـة والصناعية باملدينة املنـورة التي يقوم 

مبوجبهـا الطرفـان باالسـتفادة املتبادلـة مـن اإلمكانيـات املتوفـرة لديهـام ومنهـا قيـام فريـق الرشكـة بتقديم 

خدمـات االستشـارات الهندسـية للغرفـة التجاريـة للمسـاعدة يف تنفيـذ املبنـى وإطـالق عدد مـن املبادرات 

التدريبيـة واملعرفيـة املشـرتكة مبدينـة املعرفـة االقتصاديـة دعـامً للشـباب يف مجـال التجارة وريـادة األعامل 

باملنطقـة� وتـم االنتهـاء مـن املبنـى ويتوقـع افتتاحـه يف الربـع الثالث من عـام 2021م�

ب. محطـة قطـار الحرمـني الرسيـع باملدينـة املنـورة: تقـع املحطـة يف الجـزء الجنـويب ملـرشوع مدينة 
املعرفـة االقتصاديـة� ضمـن االتفاقيـة املوقعـة مـع املؤسسـة العامة للخطـوط الحديديـة تقوم رشكـة مدينة 

املعرفـة االقتصاديـة بتطويـر قطعتـي األرض اململوكـة للرشكـة واملالصقتـن ملحطـة قطـار الحرمـن مبشـاريع 

نوعيـة تخـدم مسـتخدمي املحطـة ومشـاريع الرشكـة عىل حد سـواء بحيث تتضمـن محطة للنقـل )باصات( 

ومسـاحات تجاريـة وإداريـة� كـام يتوقـع أن يسـتفيد املخطط العـام ملدينة املعرفـة االقتصادية مـن مجاورة 

محطـة قطـار الحرمـن باملدينـة املنورة من خـالل تطوير عدد من املشـاريع اإلضافية املتصلـة باملحطة والتي 

تقـدم خدمـات متنوعة لسـكان وزوار املدينة املنـورة والحجاج واملعتمرين تعزيزاً لرؤيـة اململكة 2030 التي 

تهـدف لزيـادة أعـداد الحجاج واملعتمرين لحوايل 30 مليون شـخص والتي تأمـل الرشكة من خاللها بأن تكون 

رائـدة يف تقديـم الخدمـات املتميـزة لضيـوف الرحمـن يف املدينة املنورة� كـام متثل مخرجات هـذه االتفاقية 

تعـاون رشكـة مدينـة املعرفـة االقتصاديـة مـع مؤسسـات القطـاع العـام بهـدف تحقيـق الرؤيـة وأهدافهـا�

ثانيًا - ب: التوقعات المستقبلية
تتوقـع الرشكـة خـالل العـام 1202م طـرح الصنـدوق العقـاري من قبل رشكـة الرياض املاليـة لتطوير مـرشوع بوابة 
املدينـة والبـدء يف أعـامل البنـاء، كـام تتوقـع الرشكـة البـدء يف تنفيـذ أعـامل البنـاء ملـرشوع وسـط مدينـة املعرفـة 
االقتصاديـة املرحلـة األوىل والرتتيـب لطـرح املسـاكن ذات العالمـة التجاريـة مـن خـالل نظـام البيـع عـىل الخارطة 
واسـتكامل توقيـع اتفاقيـات التأجر والتشـغيل ملكونـات املرشوع التجاريـة والرتفيهية والخدمية� كـام تتوقع الرشكة 
البـدء يف تطويـر جـزء مـن مـرشوع الشـقق السـكنية بالضاحيـة الشـاملية )مخطـط العليـاء( وبيع الجـزء اآلخر من 
قطـع أرايض بهـدف تعزيـز التطويـر، بجانـب تنفيـذ وبيـع وحـدات التـاون هـاوس يف املرحلـة الثانيـة ملـرشوع دار 

الجوار السـكني� 

وتتوقـع الرشكـة كذلـك االنتهـاء من أعـامل التخطيط الهنـديس والجدوى االقتصاديـة لخيارات تنفيـذ مرشوع جادة 
العـامل اإلسـالمي ليتـم عـىل ضوئها اسـتكامل التصاميم املعامريـة واالتفاقيـات املرتبطة مبكونات املرشوع وتشـغيله� 
ومـن املخطـط أيضـاً خـالل العام 1202م طـرح البنية التحتية للمنطقة الجنوبية التي تشـمل مشـاريع بوابة املدينة 
والضاحيـة الجنوبيـة وجـادة العـامل االسـالمي� وتعمـل الرشكة ويسـاعدها مستشـاروها عىل االسـتفادة مـن الحركة 
املتزايـدة يف أعـداد الـزوار واملعتمريـن والحجـاج كأحـد مخرجـات رؤيـة اململكـة 0302 وخطتها الطموحـة إلخراج 
مشـاريع ذات جـدوى اقتصاديـة عاليـة يسـاعدها موقعهـا يف املنطقـة الوسـطي التـي تربط بن مطـار األمر محمد 
بـن عبدالعزيـز الـدويل ومحطـة قطـار الحرمـن الريـع ومنطقـة الحـرم� كـام سـتعمل الرشكـة عىل االسـتفادة من 
الدعـم املقـدم مـن هيئـة املـدن واملناطـق االقتصاديـة الخاصـة الجديد مبا يشـتمل عليه مـن صالحيـات جديدة يف 

إيجـاد منتجـات عقاريـة جديـدة ومناطـق اقتصادية خاصـة� وتعمل الرشكة مع جهـات حكومية وبيوت استشـارية 
متخصصـة لتطويـر مشـاريع حيويـة متميـزة باملنطقتن الشـاملية والجنوبية مبشـيئة الله� 

ثالثًا: المالمح األساسية ألهم القرارات 
أبرز اإلنجازات والقرارات: 

اكتـامل تنفيـذ عـدد 159 فيـال مـن فلـل الحي السـكني املغلـق مبدينة املعرفـة االقتصادية املسـمى 	�

»دار الجـوار« ضمـن املرحلـة الثانيـة، واكتـامل تصميـم عـدد إضـايف من الوحـدات السـكنية )تاون 

هـاوس( لعـدد 77 وحـدة والتـي يتـم بيعهـا من خـالل نظام البيـع عىل الخارطـة ليبلـغ بذلك عدد 

وحـدات الحـي السـكني يف مرحلتيـه األوىل والثانيـة 428 فيال من إجاميل عدد وحـدات مرشوع دار 

الجـوار السـكني التـي سـتصل إىل 900 فيـال سـكنية عند اكتـامل جميع مراحـل املرشوع

اسـتكامل أعـامل التصاميـم األوليـة ملرشوعـي بوابـة املدينـة ووسـط املدينـة مـن قبـل استشـارين 	�

عامليـن متخصصـن� 

اسـتكامل اتفاقيـات التشـغيل والتأجـر واإلدارة لعـدد مـن مكونـات مرشوعي بوابة املدينة ووسـط 	�

مدينـة املعرفة�

اكتـامل تجهيـز املنطقـة املحيطـة مبستشـفى املواسـاة واملناطـق املجـاورة لهـا بهـا بالجـزء الجنـويب 	�

متهيـداً الفتتـاح املستشـفى

ضـم محفظـة أرايض رشكـة الغـراء العامليـة البالغـة مليـوين مـرت مربـع مـع أرايض الرشكـة األخـرى 	�

تحـت مظلـة هيئـة املدن واملناطـق االقتصادية الخاصة مام يحقق االسـتفادة الكاملـة من املميزات 

واملرونـة التـي يقدمهـا التنظيـم الجديد للهيئة يف تريـع وترة تنفيذ املشـاريع يف املنطقة الجنوبية 

)مـرشوع بوابـة املدينـة ومـرشوع جادة العامل اإلسـالمي ومـرشوع الضاحيـة الجنوبية(

االنتهـاء مـن تصاميـم مخطـط الضاحية الشـاملية )مخطط العلياء السـكني( واإلعـداد لطرح أعامل 	�

البنيـة التحتيـة السـتكامل عمليـات بيـع األرايض املطـورة للمسـتثمرين والتمهيـد لتنفيـذ جـزء من 

املـرشوع من قبـل الرشكة�

االنتهاء من أعامل الحفر والتمهيد ملرشوع وسط مدينة املعرفة ومرشوع بوابة املدينة�	�

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة
)سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر متويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها

يتـم التنسـيق املسـتمر بـن اإلدارات العليـا وإدارة املراجعة الداخليـة من جانب ومع استشـاريي الرشكة من 
جانـب آخـر لتحديـد املخاطـر التـي تواجه أعامل الرشكـة وتقييمها وتحديـد درجة أهميتها ومن ثم مناقشـة 

مـا يسـتلزم أخـذ القرارات بشـأنه من قبـل مجلس اإلدارة ولجـان املجلس األخرى حسـب االختصاص� 

أ. إدارة املخاطـر املاليـة: إن أنشـطة املجموعـة تعرضها إىل مخاطر مالية مختلفـة، وتتضمن هذه املخاطر: 
مخاطـر السـوق )تشـمل مخاطـر العملـة، مخاطـر أسـعار الفائـدة ومخاطـر األسـعار(، ومخاطـر االئتـامن 

السـيولة� ومخاطر 
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أ. مخاطر السوق: تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة 
ومخاطر األسعار:

أ-.. مخاطـر العملـة: متثـل مخاطـر العمـالت األجنبيـة املخاطـر الناتجـة عـن تذبـذب القيمـة العادلـة أو 
التدفقـات النقديـة املسـتقبلية بسـبب التغـرات يف أسـعار الـرف األجنبـي� يتعلـق تعـرض املجموعة 

ملخاطـر التغـرات يف أسـعار الـرف األجنبـي بصورة رئيسـية باألنشـطة التشـغيلية الخاصـة باملجموعة 

)عندمـا تكـون اإليـرادات أو املصاريـف مسـجلة بعملـة أجنبية(� مبـا أن املجموعة مل تقـم بأية تعامالت 

هامـة بعمـالت عـدا الريـال السـعودي، والـدوالر األمريـي، ومبـا أن الريـال السـعودي مرتبـط بالـدوالر 

األمريـي، بالتـايل ال متثـل معامـالت العمـالت االجنبيـة مخاطـر جوهرية�

أ-.. مخاطـر أسـعار الفائـدة: متثـل مخاطـر أسـعار الفائـدة املخاطـر الناتجـة عـن التعـرض للمخاطـر 
املتنوعـة املصاحبـة ألثـر التقلبـات يف أسـعار الفائـدة السـائدة يف السـوق عـىل املركـز املـايل والتدفقات 

النقديـة املجموعـة� تديـر املجموعـة مخاطـر الفائـدة مـن خـالل املراقبـة املنتظمـة ملحافـظ أسـعار 

العمولـة الخاصـة بأدواتهـا املاليـة التـي يرتتـب عليهـا عمولـة�

أ-3. مخاطر األسـعار: ال تتأثر املجموعة مبخاطر األسـعار نظراً ألنه ال يوجد اسـتثامر للمجموعة يف أسـهم 
حقوق امللكية أو السـلع�

ب. مخاطـر االئتـان: متثـل مخاطـر االئتـامن املخاطـر الناتجـة عـن اخفاق طـرف مـا يف الوفـاء بالتزاماته 
مـام يـؤدي إىل تكبـد الطـرف اآلخـر خسـارة ماليـة� تنشـأ تركـزات املخاطـر عنـد مزاولـة عـدد مـن األطراف 

املقابلـة لنشـاطات عمـل مامثلـة أو نشـاطات يف نفـس املنطقـة الجغرافيـة أو وجـود خصائـص اقتصاديـة 

لديهـم قـد تؤثـر عـىل قدرتهم عىل الوفـاء بالتزاماتهـم التعاقدية� للحد مـن التعرض ملخاطـر االئتامن، قامت 

املجموعـة بتطويـر عمليـة املوافقـة الرسـمية حيـث يتـم تطبيـق حـدود االئتـامن عـىل عمالئهـا� كـام تقـوم 

اإلدارة مبراقبـة مسـتمرة ملخاطـر االئتـامن تجـاه العمـالء وتقـوم بتكوين مخصـص مقابل األرصدة املشـكوك 

يف تحصيلهـا� تتـم مراقبـة الذمـم املدينـة التجاريـة املسـتحقة مـن العمـالء الـذي خضعـوا لتقييـم الجـدارة 

االئتامنيـة قبـل تنفيـذ العقـود ذات الصلة� 

ويتـم إجـراء تحليـل االنخفـاض يف القيمـة بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة باسـتخدام مصفوفـة املخصصـات 
لقيـاس خسـائر االئتـامن املتوقعـة� تعكس عمليـة االحتسـاب النتائج املرجحـة باالحتامالت والقيمـة الزمنية 
للنقـود واملطلوبـات واملعلومـات املعقولـة واملؤيـدة املتاحـة بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة عـن األحـداث 
السـابقة والحاليـة والتوقعـات املتعلقـة بالظروف االقتصادية املسـتقبلية� ميثل الحد األقـى للتعرض ملخاطر 
االئتـامن بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة القيمـة الدفرتيـة لـكل فئـة مـن فئـات املوجـودات املاليـة� ال تقـم 
املجموعـة باالحتفـاظ بضامنـات رهنيـة لقـاء الذمم املدينـة� وتعترب خطابـات االعتامد واألشـكال األخرى من 
ضـامن االئتـامن، إن وجـدت، جـزًء ال يتجـزأ مـن الذمـم املدينـة التجاريـة وتُؤخـذ يف االعتبـار عند احتسـاب 
االنخفـاض يف القيمـة� إن التعـرض ملخاطـر الذمـم املدينـة التجاريـة غـر جوهـري نظـراً لعدم وجـود تعرض 

لخسـائر ائتـامن سـابقة للمجموعة�

ج. مخاطـر السـيولة: متثـل مخاطـر السـيولة الصعوبـات التـي تواجههـا املنشـاة يف توفـر األمـوال للوفـاء 
بااللتزامـات املتعلقـة بـاألدوات املاليـة� مخاطـر السـيولة قـد تنتـج عـن عـدم القـدرة عـىل بيـع أصـل مـايل 

برعـة بقيمـة قريبـة مـن قيمتـه العادلـة� تتـم إدارة مخاطر السـيولة عىل أسـاس منتظم عن طريـق التأكد 

مـن توفـر أمـوال كافيـة من خـالل التسـهيالت االئتامنيـة امللزمة لتأديـة اي التزامات مسـتقبلية� عىل سـبيل 

املثـال، قـد تنشـأ تركـزات مخاطـر السـيولة عـن رشوط سـداد املطلوبـات املاليـة، ومصـادر التسـهيالت او 

االعتـامد عـىل سـوق معـن التـي فيهـا تتحقق املوجـودات السـائلة�

د. إدارة مخاطـر رأس املـال: الهـدف الرئيـي من إدارة رأسـامل املجموعة هو التأكد مـن قدرة املجموعة 
يف الحفـاظ عـىل تصنيـف ائتـامين قـوي مـن اجـل دعـم عملياتهـا وتوفـر أقـى عائـد للمسـاهمن� مل يتـم 

إجـراء أي تغيـرات عـىل األهـداف أو السياسـات أو العمليات إلدارة رأس املال خالل السـنوات املنتهية يف 31 

ديسـمرب 2020م و31 ديسمرب 2019م�

2� قـام استشـاري الرشكـة بدراسـة املخاطـر عـىل املشـاريع املعتمـدة للقطـاع التجـاري والسـكني، وأشـارت 
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مخرجـات هـذه الدراسـات إىل أن عـدم وجـود سـابقة لـدى الرشكـة يف تطويـر مشـاريع القطـاع التجـاري، 
يسـتلزم املراجعـة املسـتمرة للمراحـل التطويرية ومتطلبات التشـغيل، بخـالف تطوير القطاع السـكني الذي 
توفـرت للرشكـة الخـربات التطويريـة الخاصـة بـه، نظـراً لتنفيذها لبعـض املشـاريع يف هذا املجـال� وبتوجيه 
مـن املجلـس تواصـل لجـان الرشكـة واإلدارة التنفيذية العمل عـىل تنفيذ التوصيـات الالزمة بهـذا الخصوص�

رابعًا: المؤشرات المالية وتحليالتها 
تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

ال ينطبـق حيـث إن مـرشوع الرشكـة يقـع مبدينـة واحـدة )املدينة املنـورة( وإن إيـرادات الرشكة الرئيسـية 
تتكـون مـن تطويـر عقـارات بهدف اسـتثامرها من قبـل الرشكة أو من قبـل مطورين وإيرادات اسـتثامرية 
مـن حصـص متلكهـا الرشكـة يف مشـاريع حيوية داخل املـرشوع وقد بلغت اإليـرادات من النشـاط الرئيي 

ريال�   112,936,069

خالصـة عـىل شـكل جـدول أو رسـم بيـاين ألصـول الرشكـة وخصومهـا ونتائـج أعاملهـا يف السـنوات املاليـة 
األخرة  الخمـس 

مقارنة نتائج األعامل أو أصول وخصوم الرشكة )000 ريال(:

ب. مقارنة األصول والخصوم يف شكل جدول:

20202019201820172016ريال

401,646,840689,547,563805,792,826833,644,519865,834,023األصول املتداولة

2,861,411,2272,650,751,5392,495,871,2132,487,833,4392,485,801,068األصول غري املتداولة

3,263,058,0673,340,299,1023,301,664,0393,321,477,9583,351,635,091إجايل األصول

62,047,281105,105,07378,908,13861,070,82364,255,111الخصوم املتداولة

9,332,24318,468,34423,636,01021,613,23728,059,612الخصوم غري املتداولة

71,379,524123,573,417102,544,14882,684,06092,314,723إجايل الخصوم

* تؤكـد الرشكـة عـدم وجـود أي قروض عليها أو عىل رشكاتها التابعة )سـواء كانت واجبة السـداد عند الطلب أو غر 
ذلـك( خـالل العـام املايل 0202، وعليه ال توجد أي مبالغ دفعتها الرشكة سـداداً ألي قـروض خالل العام املايل 2020�

مقارنة نتائج األعمال:
0.0.0.9.0.8.0.7.0.6.ريال

112,936,069151,760,33471,121,20623,875,627105,311,635اإليرادات

)47,874,796()18,429,514()57,858,594()105,398,098()88,399,271(تكاليف اإليرادات

57,436,839 24,536,79846,362,23613,262,6125,446,113مجمل الربح/ الخسارة

15,065,669)18,572,539()35,536,627(18,144,589)25,837,585(صايف الربح/ الخسارة

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الرشكة

التغريات )+( أو )-(0.0.0.9.ريال

)-( 112,936,069151,760,33438,824,265املبيعات/ اإليرادات

)-( 16,998,827)105,398,098()88,399,271(تكلفة املبيعات/ اإليرادات

)-( 21,825,438 24,536,79846,362,236مجمل الربح

)+( 4,486,085634,5723,851,513إيرادات تشغيلية أخرى

)-( 1,081,444)41,874,516()40,793,072(مرصوفات تشغيلية أخرى

)-( 5,122,29216,892,481)11,770,189(الربح)الخسارة(التشغييل

يعـود السـبب يف انخفـاض اإليـرادات إىل انخفـاض مبيعات الوحدات السـكنية بسـبب جائحـة كورونا وعدم 
بيـع أرايض خـالل العام 

ويعـود السـبب يف تحقيـق صـايف خسـائر مقارنـة بصـايف ربـح عـن العـام املـايض إىل انخفـاض اإليـرادات يف 
العـام 2020، وإىل تحقيـق الرشكـة ألربـاح إضافيـة خالل العـام املايض كنتيجة إلعـادة تقييم للقيمـة العادلة 
يف حصـة ملكيـة موجـودة سـابقاً يف رشكـة زميلـة نجم عنهـا رشاء كامل الحصـص يف الرشكة الزميلـة ولألرباح 

عـن بيع قطعـة أرض�

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
لسـداد أي زكاة أو رضائـب أو رسـوم أو أي مسـتحقات أخـرى ومل تسـدد حتـى نهايـة الفرتة املالية السـنوية، 

مـع وصـف موجز لهـا وبيان أسـبابها�

البيان ريال

0.0.م

بيان األسبابوصف موجز لها
املسدد

املستحق حتى نهاية الفرتة 

املالية السنوية ومل يسدد

وفقاً للنظامالزكاة الرشعية وفقاً للوعاء الزكوي-16,126,067الزكاة

وفقاً للنظامرضيبة مفروضة عىل بعض عمليات الرشكة-17,745,596الرضيبة

املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتاعية

وفقاً للنظامرسوم التأمينات ملوظفي الرشكة-1,397,562

وفقاً للنظامرسوم حكومية للتأشرات والجوازات -20,150تكاليف تأشريات وجوازات

وفقاً للنظامرسوم رخص العمل-243,806رسوم مكتب العمل

رسوم هيئة املدن واملناطق 

االقتصادية الخاصة

وفقاً للنظامرسوم اإلرشاف السنوي عىل الرشكة-2,000,000
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خامسًا: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسة وبلد التأسيس:

اسم الرشكةم

رأس املال

)مليون 

ريال(

إجايل

أسهم/حصص 

رأس املال

نسبة امللكية

)مبارشة وغري 

مبارشة(

نشاطها الرئيس

الدولة املحل 

الرئيس 

لعملياتها

دولة التأسيس 

ومارسة 

النشاط

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%5050,000100املعرفة العقارية املحدودة..

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%11,000100منشآت املعرفة العقارية املحدودة..

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%6331,000100مشاريع املعرفة العقارية املحدودة 3.

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري%21,42,140,000100مكارم املعرفة للضيافة املحدودة4.

العقـاري 5. للتطويـر  العامليـة  الغـراء 

ة ود ملحـد ا

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري467,746,776,50080%

رشكـة بوابـة املدينـة للتطويـر العقـاري 6.

املحـدودة

السعوديةالسعوديةالتطوير العقاري*022,000�0

* رشكة مملوكة بالكامل للرشكة التابعة »الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة« املشار إليها يف )4( بالجدول

أ. رشكـة املعرفـة العقاريـة املحـدودة: رشكـة ذات مسـئولية محـدودة تأسسـت بهـدف تطوير مشـاريع 
عقاريـة داخـل مدينـة املعرفـة االقتصاديـة برأسـامل )50( مليـون ريـال بهـدف تطويـر املرحلـة األوىل مـن 

الحـي السـكني املغلـق الـذي متتلكـه الرشكـة داخـل مـرشوع مدينـة املعرفـة االقتصاديـة الـذي يعتـرب أول 

حـي سـكني مغلـق باملدينـة املنـورة ويطلـق عليـه اسـم )دار الجوار( وتتكـون املرحلـة األوىل مـن 206 فيال 

اسـتكملت متامـاً وتـم تسـليهام لسـاكنيها وتقـوم هـذه الرشكـة يف الوقت الحـايل بعمليـات الصيانـة وتقديم 

خدمـات املرافـق مبـرشوع دار الجـوار�

ب. رشكـة منشـآت املعرفـة العقارية املحـدودة: رشكة ذات مسـئولية محدودة تأسسـت بغرض تطوير 
العقـارات املسـتصلحة واألرايض األخـرى يف املـدن االقتصاديـة أو يف غرها وإدارة وصيانة وتشـغيل العقارات 

واملراكـز السـكنية والتجاريـة واملنشـآت واملراكـز الصحيـة والتعليميـة ويتوقـع أن تسـاهم هـذه الرشكـة يف 

متلـك أصـول عقاريـة داخل مـرشوع مدينـة املعرفـة االقتصادية� 

ج. رشكـة مشـاريع املعرفـة العقاريـة املحـدودة: رشكـة ذات مسـئولية محـدودة تـم تأسيسـها بغـرض 
تطويـر العقـارات املسـتصلحة واألرايض األخـرى يف املـدن االقتصاديـة أو يف غرهـا وإدارة وصيانـة وتشـغيل 

العقـارات واملراكـز السـكنية والتجاريـة واملنشـآت واملراكـز الصحيـة والتعليميـة وقـد متكنـت الرشكـة خالل 

عـام 2013م مـن االسـتحواذ عىل نسـبة %80 من رأسـامل رشكة الغـراء العاملية للتطوير العقـاري التي متتلك 

أرايض مسـاحتها مليـوين مـرت مربـع داخل مـرشوع مدينـة املعرفـة االقتصادية�

د. رشكـة مـكارم املعرفـة للضيافـة املحـدودة: رشكـة ذات مسـئولية محـدودة تأسسـت بهـدف إقامـة 
ومتلـك وإدارة مجمعـات متكاملـة مـن فنـادق وأجنحة فندقيـة ومكاتب ومحـالت تجارية وقاعـات متعددة 

االسـتخدام ضمـن نطـاق مدينـة املعرفـة االقتصادية، وتسـتخدم الرشكـة حالياً ككيـان قانـوين يتملك مرشوع 

وسـط مدينـة املعرفـة مبكوناتـه املشـار لهـا ضمـن هـذا التقرير، وتتملـك هـذه الرشكـة أرايض املرحلة األوىل 

مـن مـرشوع وسـط مدينـة املعرفة مـام مينح املـرشوع املرونـة يف الهيكلـة املاليـة والتشـغيلية للمرشوع�

ه. رشكـة الغـراء العامليـة للتطويـر العقـاري املحـدودة: رشكـة الغـراء العامليـة للتطويـر العقـاري 

املحـدودة، متتلـك الرشكـة صكـوك أرايض مجـاورة ملرشوع مدينـة املعرفـة االقتصادية مبسـاحة قدرها مليوين 

مـرت مربـع، وقد تأسسـت الرشكة برأسـامل قـدره 467 مليون ريال، ويتمثل نشـاط الرشكـة يف رشاء العقارات 

بقصـد تطويرهـا واسـتثامرها بالبيـع أو التقسـيط أو التأجـر لصالـح الرشكـة ومقـاوالت املبـاين السـكنية 

والتجاريـة والصناعيـة والخدمـات التجاريـة وخدمات البنية التحتيـة� متتلك الرشكة محفظـة األرايض الواقعة 

يف الجـزء الجنـويب عـىل مسـاحة مليـوين مرت مربـع والتي تتميـز مبالصقة محطة قطـار الحرمـن الريع وهو 

األمـر الـذي يعظـم مـن قيمتهـا االسـتثامرية، ومـن ضمن املشـاريع التي يجـري تنفيذهـا واألخـرى التي يتم 

اسـتكامل دراسـاتها االقتصاديـة مـرشوع بوابـة املدينـة ومـرشوع جـادة العـامل اإلسـالمي ومـرشوع الضاحيـة 

الجنوبيـة والتـي ورد ذكرهـا بالتفصيـل ضمـن مشـاريع الرشكـة يف هـذا التقرير� 

و. رشكـة بوابـة املدينـة للتطويـر العقـاري املحـدودة: تأسسـت الرشكـة يف يونيـو مـن العـام 2020م 
بهـدف متلـك مـرشوع بوابـة املدينـة املزمـع تطويره من خـالل الصنـدوق العقاري مـع رشكة الريـاض املالية، 

وتـم نقـل ملكيـة أرايض املـرشوع لهـذه الرشكـة متهيـداً لنقلها لصالـح الصندوق خـالل الربـع األول من العام 

2021م، والرشكـة مملوكـة بالكامـل لرشكـة الغـراء العامليـة للتطوير العقـاري املحدودة�

تفاصيل أدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة

ال يوجد أدوات دين صادرة للرشكات التابعة� 

سادسًا: الموارد البشرية والمساهمة االجتماعية للشركة
الموارد البشرية

تـويل الرشكـة اهتاممـاً كبـراً بتوظيـف الكـوادر الوطنيـة وتوطـن الوظائف كام تقـوم عىل تدريـب املوظفن 
الحاليـن مـن خـالل معهـد مدينـة املعرفـة للقيـادة والريـادة وعـدد مـن مراكـز التدريـب املحليـة والدولية 

األخـرى، ويشـغل معظـم الوظائـف القياديـة والتنفيذيـة سـعوديون مؤهلون�

المسؤولية االجتماعية 
جمعيـة املدينـة املنـورة ملتالزمة داون »هبة« مبدينـة املعرفة االقتصادية: ضمن مسـاهمة الرشكة االجتامعية 
خصصـت الرشكـة قطعـة أرض مبسـاحة )2,400( مـرت مربـع مبـرشوع مدينـة املعرفـة االقتصاديـة بـاألرض 
اململوكـة لرشكـة الغـراء العامليـة للتطويـر العقـاري التابعـة لرشكة مدينـة املعرفـة االقتصادية، كتـربع لصالح 
جمعيـة املدينـة املنـورة ملتالزمـة داون »هبـة« إلقامـة املركـز الرئيـي مبنطقـة املدينـة املنـورة عليـه� وتهتم 
الجمعيـة بربامـج التأهيـل والتعليـم والدمـج لألطفـال املصابـن بهـذا املـرض وتقـدم لهـم خدمـات الرتبيـة 
الخاصـة والعـالج الطبيعـي والوظيفـي والتخاطـب والنطـق وخدمـات نفسـية واجتامعيـة كتهيئـة للمراحـل 
األوىل مـن أعـامر هـؤالء األطفـال سـعياً لدمـج أكـرب عـدد منـم بالفصـول التعليميـة واملهنية بجانـب تقديم 
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املركـز لـدورات تثقيفيـة وتأهيليـة لألمهـات ومحـارضات توعويـة للمجتمـع كـام يرعـي املركز سـنوياً »اليوم 
العاملـي ملتالزمـة داون«� وميثـل تـربع الرشكـة بهـذه األرض خدمـة منهـا ملجتمع املدينـة املنـورة بصفة عامة 
ودعـامً لعمـل الجمعيـة الخريـة األوىل املتخصصـة للعنايـة بأطفـال متالزمـة داون مبنطقـة املدينـة املنـورة 

لالهتـامم بهـذه الفئـة الغاليـة عـىل املجتمع�

متحـف السـرة النبويـة والحضـارة اإلسـالمية مبدينـة املعرفـة االقتصاديـة: خصصـت الرشكـة قطعـة أرض 
مبسـاحة حـوايل )20,000( مـرت مربـع بسـعر إيجـاري رمـزي إلقامـة املقـر الرئيـي ملتحـف السـرة النبويـة 
والحضـارة اإلسـالمية بتمويـل وإرشاف مـن رابطـة العـامل اإلسـالمي التي تسـعى لتطويره مبا يعكـس األهمية 
واالسـتحقاق للمملكـة العربية السـعودية بوصفها أرض الرسـالة ومنطلـق حضارة اإلسـالم ويف املدينة املنورة 
كونهـا أرض الهجـرة وأول عاصمـة للعـامل اإلسـالمي وسـيتم اسـتخدام أحـدث األسـاليب والتقنيـات لتطويـر 
وتشـغيل املتحـف مبـا يشـتمل عليـه مـن املراكـز العلميـة والبحثيـة، ومراكـز التدريـب والتطويـر والرتجمة، 
وصـاالت العـرض املتحفـي املتطـورة، وقاعـات املؤمتـرات الدولية والنـدوات العلميـة، ومركزاً للمـرأة والطفل 
والعديـد مـن املناشـط املختلفـة ليكـون مصدر إشـعاع عاملي� وقـد رعى صاحب السـمو امللـي األمر فيصل 

بـن سـلامن بـن عبدالعزيـز آل سـعود أمـر منطقة املدينـة املنـورة توقيـع االتفاقية�

كـام تحـرص الرشكـة منـذ بداياتهـا عـىل املسـاهمة واملشـاركة يف إطـالق عـدد مـن املبـادرات االجتامعيـة 
واملعرفيـة بالتعـاون مـع العديـد مـن الجهـات الحكوميـة والخاصـة يف سـبيل االرتقـاء بالنواحـي املعرفيـة 
واالجتامعيـة لسـكان وزوار املدينـة املنـورة مـن خـالل إقامـة فعاليـات متنوعـة يف ديـوان املعرفـة ومتحـف 
دار املدينـة ومعهـد مدينـة املعرفـة للقيـادة والريـادة، كـام متثل مدينـة املعرفـة االقتصادية الرشيـك املعريف 
للغرفـة التجاريـة الصناعيـة باملدينـة املنـورة وضمن هـذه الرشاكة والتعاون مـع األمارة والجامعـات باملدينة 

املنـورة تـم إطـالق وتنظيـم عـدد مـن املبـادرات والفعاليـات منها:

مبـادرة )املدينـة خـر لهـم( برعايـة صاحب السـمو امللي أمـر منطقة املدينـة املنـورة التي ضمت 	�

فعاليـات متعـددة تـم تنفيذهـا مـن بدايـة عـام 2019م، وهـي مبـادرة تـم إطالقهـا مـن قبل رشكة 

مدينـة املعرفـة االقتصاديـة بالتعاون مع إمـارة منطقة املدينة املنورة وهيئة تطويـر املدينة والغرفة 

التجاريـة باملدينـة املنـورة وهيئـة املـدن واملناطق االقتصاديـة الخاصة للمسـاهمة يف تحقيق هدف 

إثـراء تجربـة ضيـوف الرحمن التي تسـعى لتحقيق رؤيـة اململكة 2030 وبرعايـة كرمية من صاحب 

السـمو امللـي األمـر فيصـل بن سـلامن آل سـعود أمـر منطقـة املدينة املنـورة ودعـم ومتابعة من 

صاحـب السـمو امللـي األمر سـعود بن خالد الفيصل نائـب أمر منطقة املدينة املنورة، وتسـتهدف 

وضـع املدينـة املنـورة كمركز جذب للمعـارض واملؤمترات والنـدوات الدولية املتخصصة السـتقطاب 

الخـربات العامليـة للمنطقـة مـن خـالل إقامـة فعاليـات متخصصـة يتـم فيهـا تبـادل املعرفـة، إقامة 

برامـج ثقافيـة توضـح حضـارة العـامل اإلسـالمي عـرب التاريخ، عمـل زيـارات ميدانية ورحـالت لزيارة 

املعـامل التاريخيـة ،زيـارة األماكن السـياحية باململكة، إقامـة مؤمترات وورش عمل ملناقشـة مواضيع 

اسـرتاتيجية و تخصصيـة تفيـد املجتمـع اإلسـالمي وقـد تـم تنظيـم معرضـاً مصاحباً إلطـالق املبادرة 

شـهده صاحـب السـمو امللـي األمـر سـعود بـن خالـد الفيصـل نائب أمـر منطقـة املدينـة املنورة 

للتعريـف باملبـادرة وآليـة العمـل لتحقيق أهداف املبادرة مـن خالل التعاون بن عـدد من الجهات 

لتنفيـذ املؤمتـرات واملعارض والنـدوات الدولية� 

بينـام اسـتمرت مشـاركة الرشكـة ودعمهـا ملبـادرة »خـر أمـة« التـي أطلقتهـا أمـارة املدينـة املنورة 	�

إال أن الرشكـة مل تتمكـن مـن إطـالق املزيـد مـن الربامـج واملؤمتـرات خـالل العـام 2020م مثل التي 

أطلقتهـا وشـاركت فيهـا الرشكـة خـالل العـام 2019م مثـل اسـتضافة وتقديـم فعاليات مشـرتكة مع 

جامعـة طيبـة ومـع هيئـة تطويـر املدينـة نظـراً للنتائـج املرتتبـة عن انتشـار جائحـة كورونا�

سابعًا: آليات حوكمة الشركة
وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

ضمـن حقـوق املسـاهمن العامـة التـي كفلهـا النظام األسـايس للرشكة مبـا فيها نـرش املعلومـات الالزمة، فإن 
الرشكـة وبنـاًء عـىل نظامهـا األسـايس تتبع سياسـة محددة يف توزيـع األرباح، حيـث يتم توزيع أربـاح الرشكة 

الصافيـة السـنوية، بعـد خصـم جميـع املروفات العموميـة وغرها مـن املروفات عىل النحـو التايل: 
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يجنـب عـرشة باملائـة )10 %( من األربـاح الصافية لتكويـن االحتياطي . .

النظامـي للرشكـة ويجوز للجمعيـة العامة العادية وقـف هذا التجنيب 

متـى بلـغ االحتياطي املذكـور )30 %( من رأس املـال املدفوع� 

يجـوز للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطيـات أخـرى، . .

وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الرشكـة أو يكفـل توزيـع أربـاح 

ثابتـة قـدر اإلمـكان عـىل املسـاهمن� وللجمعيـة املذكـورة كذلـك أن 

تقتطـع مـن صـايف األربـاح مبالـغ إلنشـاء مؤسسـات اجتامعيـة لعاميل 

الرشكـة أو ملعاونـة ما يكـون قائم من هذه املؤسسـات لخدمة املجتمع 

أو ملبـادرات دعـم وتحفيـز املوظفـن�

يـوزع مـن الباقـي بعـد ذلك أرباحاً للمسـاهمن نسـبة ال تقـل عن 1% . 3

مـن راس املـال املدفـوع مبوجـب توصيـة مـن مجلـس اإلدارة وفقـاً ملـا 

تقتضيـه األنظمـة بهـذا الشـأن مع مراعـاة الفقـرة )2( من املـادة )76( 

مـن نظام الـرشكات� 

يجـوز للرشكـة توزيـع أربـاح مرحليـة عىل مسـاهميها بشـكل نصف أو . 4

ربـع سـنوي وفقـاً للضوابـط التي تحددهـا الجهـات املختصة� 

ضوابط توزيع األرباح:
يحصـل املسـاهم عـىل حصتـه يف األربـاح وفقـاً لقـرار الجمعيـة 	�

العامـة الصـادر بشـأن توزيـع األربـاح عـىل املسـاهمن، أو قـرار 

مجلـس اإلدارة القـايض بتوزيـع أرباح مرحلية، ويبـن القرار تاريخ 

االسـتحقاق وتاريـخ التوزيع� وتكـون أحقية األرباح سـواء النقدية 

أو أسـهم املنحـة ملالـي األسـهم املسـجلن بسـجالت الرشكـة لدى 

مركـز إيـداع األوراق املاليـة بنهايـة تـداول يـوم انعقـاد الجمعيـة 

العامـة للمسـاهمن التـي تقـر توزيـع تلـك األرباح�

يسـتحق املسـاهم حصتـه يف األربـاح وفقاً لقـرار الجمعيـة العامة 	�

الصـادر يف هـذا الشـأن ويبـن القـرار تاريـخ االسـتحقاق وتاريـخ 

التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالي األسـهم املسـجلن يف سـجالت 

املسـاهمن يف نهايـة اليـوم املحدد لالسـتحقاق�

تلتـزم الرشكـة عنـد اتخـاذ قـرار توزيع األربـاح باإلفصـاح واإلعالن 	�

عـن ذلـك فـوراً ووفقاً ملـا تقضيـه األنظمة�

يتضمـن تقريـر مجلـس اإلدارة السـنوي املقـدم للجمعيـة العامـة 	�
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المؤهالت:
درجـة املاجسـتر يف إدارة األعـامل مـن أمريـكا عـام 1986م، ودرجـة البكالوريـوس يف العلـوم اإلداريـة مـن 

جامعـة الريـاض عـام 1979م

الخبرات:
خـربات إداريـة ومالية وعسـكرية ودبلوماسـية من خالل تـويل مناصب قيادية رفيعة وتأسـيس رشكات 

واملشـاركة يف مجالس إداراتها

الوظائف السابقة:
لواء ركن متقاعد بوزارة الدفاع، مؤسس ومدير رشكات تجارية خاصة

الوظائف الحالية:
متقاعد

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكـة: )رشكـة ميدسـينا الطبيـة، مسـاهمة مقفلـة(، )رشكـة مركـز األمـر سـلطان الحضـاري، 

مسـاهمة مقفلـة(، )رشكـة النهلـة للتجـارة واملقـاوالت، مسـاهمة مقفلـة(، 

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكـة: )مجموعـة صافـوال، مدرجـة(، )الرشكـة السـعودية للصناعـات الدوائية واملسـتلزمات 

الطبيـة سـبيامكو ـ الدوائيـة، مدرجـة(، )رشكة البحـر األحمر لخدمات اإلسـكان، مدرجـة(، )ِرشكة كنان 

الدوليـة للتطويـر العقـاري، مقفلة(

خارج اململكة: -

األستاذ أمين بن محمد شاكر
رئيس مجلس اإلدارة

)عضو غر تنفيذي(

للرشكـة نسـب األربـاح التـي تـم توزيعها عىل املسـاهمن خالل الفـرتات املختلفة من السـنة املالية 

إضافـة إىل نسـبة األربـاح املقـرتح توزيعهـا يف نهايـة السـنة املاليـة وإجاميل هـذه األرباح�

بخصـوص توقيـت دفـع األربـاح، يقـوم مجلـس اإلدارة بتنفيـذ قرار الجمعيـة العامة يف شـأن توزيع 	�

األربـاح عـل املسـاهمن املقيديـن خـالل )15( يومـاً مـن تاريـخ اسـتحقاق هـذه األربـاح املحدد يف 

قـرار الجمعيـة العامـة، أو يف قـرار مجلـس اإلدارة القـايض بتوزيع أربـاح مرحلية� 

يتم قيد توزيع األرباح عىل حسـاب األرباح املبقاة املرتاكمة من السـنوات السـابقة أو االحتياطيات 	�

االتفاقيـة أو كليهـام، وعـىل الرشكـة أن تراعـي التسلسـل واالنتظام يف كيفية ونسـب توزيـع األرباح 

حسـب اإلمكانيـات والسـيولة املتوفـرة لـدى الرشكـة، وعـىل مجلـس اإلدارة اإلفصـاح واإلعـالن عن 

نسـب األربـاح الدوريـة املنتظمـة التي يتقـرر توزيعها عـىل املسـاهمن يف مواعيدها�

بخصـوص توزيـع األربـاح لألسـهم املمتازة، إذا مل توزع أرباح عن أي سـنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع 	�

أربـاح عـن السـنوات التاليـة إال بعـد دفـع النسـبة -املحـددة وفقـاً لحكـم املـادة )114( مـن نظام 

الـرشكات ألصحـاب األسـهم املمتـازة عن هذه السـنة� وإذا فشـلت الرشكـة يف دفع النسـبة املحددة 

وفقـاً لحكـم املـادة )114( مـن نظـام الـرشكات مـن األرباح مـدة ثالث سـنوات متتاليـة، فإنه يجوز 

للجمعيـة الخاصـة ألصحـاب هـذه األسـهم، املنعقـدة طبقـاً ألحكام املـادة )89( من نظـام الرشكات 

أن تقـرر إمـا حضورهـم اجتامعـات الجمعيـة العامـة للرشكـة واملشـاركة يف التصويـت، أو تعيـن 

ممثلـن عنهـم يف مجلـس اإلدارة مبـا يتناسـب مع قيمة أسـهمهم يف رأس املال، وذلـك إىل أن تتمكن 

الرشكـة مـن دفـع كل أربـاح األولويـة املخصصـة ألصحـاب هـذه األسـهم عـن السـنوات السـابقة�

تكوين مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية:
تكويـن املجلـس وتصنيـف أعضائـه ووظائفهـم الحاليـة والسـابقة ومؤهالتهـم وخرباتهـم وأسـامء الـرشكات 
داخـل اململكـة أو خارجهـا التي يكـون عضو مجلس إدارة الرشكـة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية والسـابقة 

أو مـن مديريهـا وأسـامء أعضـاء اللجـان واإلدارة التنفيذية ومؤهالتهـم وخرباتهم:

أ � أعضـاء مجلـس اإلدارة: يتكـون مجلـس إدارة الرشكـة من )11( عضواً تعينهم الجمعيـة العامة ملدة ال تزيد 
عـن ثـالث )3( سـنوات وقـد تـم انتخـاب مجلـس اإلدارة للـدورة الحاليـة التـي بـدأت يف 2018/7/28م مـن 
قبـل الجمعيـة العامـة للمسـاهمن يف اجتامعهـا املنعقـد يف 2018/6/27م، ويضـم البيان التايل أسـامء أعضاء 
املجلـس الحاليـن وتصنيـف عضويتهـم ووظائفهـم الحالية والسـابقة ومؤهالتهم وخرباتهم وأسـامء الرشكات 

التـي ميثلـون عضويـة مجالـس إداراتهـا والتي مثلـوا عضويتها يف السـابق داخل وخـارج اململكة
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المؤهالت:
شـهادة الدكتـوراة يف الهندسـة وإدارة املشـاريع، جامعـة دنـدي – اململكـة املتحـدة يف عام 1993م وشـهادة املاجسـتر 

يف الهندسـة وإدارة املشـاريع، جامعـة جـورج واشـنطن – يف عـام 1989م، وشـهادة البكالوريوس يف الهندسـة املعامرية، 

كليـة العـامرة والتخطيـط، جامعة امللك سـعود يف عـام 1985م�

الخبرات:
خربات متنوعة يف مجال تطوير وإدارة املشاريع والهندسة املعامرية وإدارة الرشكات�

الوظائف السابقة:
وكيـل جامعـة امللـك سـعود للمشـاريع، بروفيسـور بكليـة العـامرة والتخطيط جامعة امللك سـعود/ مستشـار مشـاريع 

لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة منهـا أمانـة منطقة الريـاض ووزارة الرتبيـة والتعليم وجامعـة القصيم ورئيسـاً لعدد من 

اللجـان املرشفـة عـىل أعـامل الدراسـات والتصاميـم لعدد من املـدن الجامعيـة باململكة�

الوظائف الحالية:
األمن العام ملؤسسة امللك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخل اململكة:)رشكة املعرفة العقارية املحدودة(

خارج اململكة: - 

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخل اململكة:)رشكة مدرار العامة لإلنشاءات املحدودة(

خارج اململكة: -

األستاذ الدكتور أحمد بن حسن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ صالح بن محمد بن الدن
عضو مجلس اإلدارة

)عضو تنفيذي( وعضو اللجنة التنفيذية

المؤهالت:
درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل من كلية بورمنوث الدولية يف بورمنوث باململكة املتحدة يف عام 1976م

الخبرات:
خربات مالية واستثامرية مرتاكمة�

الوظائف السابقة:
املدير العام لقسم العقارات برشكة محمد بن الدن/ نائب الرئيس األعىل ملجموعة بن الدن�

الوظائف الحالية:
املدير العام لرشكة إدارة وإمناء املشاريع العقارية

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة:)رشكـة مكـة لإلنشـاء والتعمر، مسـاهمة مدرجـة(، )رشكة البحر األحمـر العاملية، مسـاهمة مدرجة(، 
)رشكـة هوتـا هيجرفيلـد السـعودية املحـدودة(، )رشكـة السـهم لصناعة املرشوبـات املحـدودة(، )رشكة مطـوري مدينة 

املعرفة االقتصادية املحدودة(، )رشكة كنان للتطوير العقاري، مساهمة مقفلة(، )رشكة تطوير املوانئ، مساهمة مقفلة(

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكة:)رشكـة أرض مدينـة جازان االقتصادية، مسـاهمة مقفلة(، )رشكة الخبر لالستشـارات املالية، مسـاهمة 

مقفلـة(، )رشكـة إعامر، مسـاهمة مدرجـة(، )رشكة مدينة امللـك عبدالله االقتصادية، مسـاهمة مدرجة(

خارج اململكة: -
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المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الرتشيحات واملكافآت

عضو غري تنفيذي

المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة
عضو مجلس اإلدارة 

)عضو غر تنفيذي(

المؤهالت:
ماجستر إدارة أعامل الجامعة األمريكية بروت 2005م، بكالوريوس هندسة صناعية جامعة امللك سعود 1994م�

الخبرات:
خربات متنوعة يف مجال االستثامر املايل والصناعي والخدمات�

الوظائف السابقة:
مديـر إدارة الهندسـة اإلداريـة مستشـفيات القـوات املسـلحة/ مديـر تنفيـذي رشكـة مصنـع العـزل الحـراري/ رشكـة 

القحطـاين لصناعـات تغليـف األنابيـب�

الوظائف الحالية:
الرئيس التنفيذي رشكة جداول للخدمات املرافق املحدودة

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة:)رشكـة القحطـاين لصناعـات تغليف األنابيب، مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة الطران السـعودية الخليجية، 

مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة النقـل الصناعـي املحدودة( وعدد مـن مجالس األعامل)األسـباين، السـويري، الياباين(،

خارج اململكة:-

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخل اململكة: -

خارج اململكة: -

المؤهالت:
درجـة املاجسـتر يف اإلدارة الهندسـية مـع مرتبـة الـرشف وبكالوريـوس يف الهندسـة املدنيـة مـع مرتبة الـرشف وكالهام 

مـن جامعـة جورج واشـنطن، الواليـات املتحـدة األمريكية�

الخبرات:
خـربات متنوعـة يف مجـاالت عـدة شـملت التجـارة والصحـة والضيافـة والتطويـر العقـاري والتعليـم والصناعـة والنقل 

واالستثامرات�

الوظائف السابقة:
املاليـة� سـامبا  مجموعـة  األول  االئتـامن  ومسـؤول  العـام  املديـر  القابضـة،  سـدكو  ملجموعـة  تنفيـذي  رئيـس 

الوظائف الحالية:
الرئيس التنفيذي مجموعة صافوال )مساهمة مدرجة(

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة:)نائـب رئيـس مجلـس إدارة رشكـة صافـوال لألغذيـة، مسـاهمة مقفلة(،)نائـب رئيـس مجلـس إدارة 
رشكـة بنـدة للتجزئـة، مسـاهمة مقفلة(،)نائـب رئيـس مجلـس إدارة رشكـة هـريف لألغذيـة، مسـاهمة مدرجة(،)عضـو 

مجلـس إدارة رشكـة املراعـي، مسـاهمة مدرجة(،)عضـو مجلـس إدارة البنك األهـيل التجاري، مسـاهمة مدرجة(،)عضو 

مجلـس إدارة رشكـة مستشـفى الدكتـور سـليامن فقيـه، مسـاهمة مقفلة(،)عضـو مجلـس إدارة رشكـة كنـان للتطويـر 

العقـاري، مسـاهمة مقفلة(،)عضـو مجلس إدارة رشكة املتحدة للسـكر، مسـاهمة مقفلة(، وعضويـة مجالس إدارة عدد 

مـن املؤسسـات الخريـة واالجتامعية�

خارج اململكة:)نائب رئيس مجلس إدارة رشكة الكبر، مساهمة مقفلة(

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكة:)دنيـا األصـواف – الشـياكة، مسـاهمة مقفلة(،)مجموعـة إيـالف، ذات مسـؤوليه محدودة(،)رشكـة 

إيـوان، مسـاهمة مقفلة(،)الرئيـس التنفيـذي ملجموعـة سـدكو القابضـة، مسـاهمة مقفلـة(

خارج اململكة: -



4. 
40

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020

الدكتور علي بن صديق الحكمي
عضو مجلس اإلدارة 

)عضو غري تنفيذي( وعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت

األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي
عضو مجلس اإلدارة 

)عضو مســـتقل( ورئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت

المؤهالت:
دكتـوراة يف علـم النفـس يف عـام 1991م وماجسـتر يف علـم النفـس الصناعـي والتنظيمـي يف عـام 1986م وكالهـام من 

جامعـة أوريجـن – أمريـكا، وبكالوريـوس علـم النفـس يف عـام 1982م مـن جامعـة اإلمـام محمد بن سـعود�

الخبرات:
خربات أكادميية وعملية يف مجال اإلدارة الحديثة ويف املجال التعليمي�

الوظائف السابقة:
والوكيـل  والتقويـم  القيـاس  عـام  مديـر  اإلسـالمية،  سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة   – تدريـس  هيئـة  عضـو 

عـام  مديـر  والتطويـر،  لألبحـاث  العبيـكان  رشكـة  عـام  مديـر  التعليـم،  وزارة  الرتبـوي،  للتطويـر  املسـاعد 

التعليميـة� للخدمـات  تطويـر  لرشكـة  التنفيـذي  الرئيـس  العـام،  التعليـم  لتطويـر  عبداللـه  امللـك  مـرشوع 

الوظائف الحالية:
األمن العام ملؤسسة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملية لألعامل اإلنسانية

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخل اململكة: -

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخل اململكة: رشكة أضواء املعرفة املحدودة

خارج اململكة: -

المؤهالت:
ماجسـتر، األوراق املاليـة واالسـتثامر، جامعـة ريدنـغ بريطانيـا، عـام 1996م، بكالوريـوس، إدارة األعـامل، جامعة امللك 

سـعود، عام 1991م�

الخبرات:
خربات يف مجال اإلدارة التنفيذية واإلدارة املالية والتمويل�

الوظائف السابقة:
نائـب الرئيـس ومديـر العمليـات، املديـر التنفيـذي للاملية مجموعـة الفيصلية، مستشـار االسـتثامر املرفيـة الخاصة، 

مجموعـة سـامبا املالية�

الوظائف الحالية:
املدير التنفيذي – مجموعة الفيصلية

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة:)البنـك األهـيل التجـاري، مسـاهمة مدرجة(،)رشكـة فيليبـس السـعودية، مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة 
الصـايف دانـون، مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة أكسـنرش، مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة الفانـا، مسـؤولية محدودة(،)رشكـة أوج 

القابضـة - محـدودة(

خارج اململكة:)رشكة ساكفيل كابيتال، مساهمة(،)رشكة نوا كابيتال، مساهمة(،)رشكة أكسنشيا، مساهمة(

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
خارج اململكة:)رشكة سوليدير العاملية، مساهمة مقفلة(

خارج اململكة: -
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المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان
عضو مجلس اإلدارة 

)عضو مســـتقل( وعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت

األستاذ الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي
عضو املجلس ورئيس لجنة املراجعة

)عضو مســـتقل(

المؤهالت:
بكالوريوس الهندسة املعامرية، جامعة امللك سعود عام 1999م�

الخبرات:
خربات متميزة يف مجال إدارة الرشكات العقارية واالستثامر والتطوير العقاري�

الوظائف السابقة:
رشكة الراشد للتجارة واملقاوالت�

الوظائف الحالية:
الرئيس التنفيذي، رشكة مشاريع األرجان

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة: )رشكة مشـاريع األرجان، مسـاهمة مقفلة(،)رشكـة االتحاد للتأمن التعاوين، مسـاهمة مدرجة(،)عضو 

اللجنـة العقارية غرفـة الرياض - حكومية(
خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخل اململكة: )رشكة الراشد للتجارة واملقاوالت املحدودة(،)رشكة املقر، مساهمة حكومية(

خارج اململكة: -

المؤهالت:
دكتـوراه يف املحاسـبة، جامعـة دنـدي، بريطانيـا عـام 1997، وماجسـتر املحاسـبة مـن جامعـة ميـزوري، أمريـكا يف عام 

1989م، وبكالوريـوس العلـوم املحاسـبية، جامعـة امللـك سـعود بالرياض عـام 1984م�

الخبرات:
األعـامل� ومتيـز  املنظـامت  وبنـاء  الـرشكات  وحوكمـة  والقيـادة  املحاسـبة  يف  وعمليـة  أكادمييـة  خـربات 

الوظائف السابقة:
أسـتاذ مسـاعد، جامعـة امللـك سـعود، رئيـس قسـم املحاسـبة ونظـم املعلومـات اإلداريـة، جامعـة امللـك فهـد للبـرتول 

واملعـادن، نائـب الرئيـس للشـؤون املاليـة واإلداريـة، رشكـة أبنـاء فيصـل محمـد القحطـاين - مسـاهمة مقفلـة، الرئيس 

التنفيـذي لرشكـة اتحـاد املقـاوالت السـعودية -مسـاهمة مقفلة، نائـب الرئيس للشـؤون اإلداريـة والتطويـر التنظيمي 

لرشكـة الشـلوي العامليـة -مسـاهمة مقفلـة، الرئيـس التنفيـذي لرشكـة رازن املعرفيـة، ذات مسـؤولية محـدودة�

الوظائف الحالية:
مستشار مايل وإداري مستقل

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكـة: )عضـو مجلس إدارة، صندوق مشـاركة للطروحـات األولية، مسـاهمة مقفلة(، )عضـو مجلس إدارة، 

صنـدوق مشـاركة ريـت، مسـاهمة مقفلـة(، وعضـو لجـان مراجعة بعدد مـن رشكات املسـاهمة املدرجة رشكـة التنمية 

الرشقيـة، رشكـة أسـمنت الرشقيـة، رشكة اللجن، رشكـة املتحدة لإللكرتونيـات( وعضو لجان مراجعة بعـدد من الرشكات 

املسـاهمة املقفلـة: رشكـة بنـدة، رشكـة موطـن، رشكـة الراجحـي إخـوان، صنـدوق مشـاركة للطروحـات األوليـة، رشكـة 

الوسـائل الصناعية��

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخل اململكة:)عضو مجلس إدارة، رشكة األوىل للتمويل، مساهمة مقفلة(

خارج اململكة: - 
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األستاذ عبداهلل بن حسن قنزل
عضو املجلس

)عضو مســـتقل(

الدكتور وليد بن محمد العيسى
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

)عضو غري تنفيذي(

المؤهالت:
بكالوريوس إدارة أعامل جامعة واشنطن، سياتل، أمريكا، 1977م�

الخبرات:
خربات إدارية ومالية واستثامرية متنوعة�

الوظائف السابقة:
إدارة رشكات واستثامرات�

الوظائف الحالية:
رئيس مجلس اإلدارة – رشكة املكونات املتحدة الدولية املحدودة

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخل اململكة: -
خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكة:)عضـو مجلـس إدارة البنـك اللبنـاين التجـاري، مسـاهمة مقفلة(،)عضـو مجلـس إدارة ورئيـس لجنـة 

الحوكمـة رشكـة جـدة للتنميـة والتطويـر العمـراين، مسـاهمة حكومية(

خارج اململكة: -

المؤهالت:
دكتـوراة يف املحاسـبة مـن جامعـة واليـة بنسـلفانيا – أمريـكا يف عـام 2009م وماجسـتر إدارة األعـامل مـن جامعـة 

كاليفورنيـا لـوس أنجلـس – أمريـكا يف عـام 2003م ودبلـوم فـوق الجامعـي يف املاليـة من جامعـة كاليفورنيـا فر بركيل 

– أمريـكا يف عـام 2001م ودبلـوم فـوق الجامعـي يف إدارة األعـامل مـن جامعـة كاليفورنيا فرع بـركيل – أمريكا يف عام 

2000م وبكالوريـوس الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعـة امللـك فهـد للبـرتول واملعـادن – الظهران يف عـام 1997م�

الخبرات:
خربات مالية ومحاسبية ويف مجال االستثامر والتطوير العقاري - املشاركة يف تنفيذ العديد من البحوث العلمية 

الجامعية والتدريس الجامعي يف جامعات دولية�

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لالسـتثامر رشكة أصيلة لالسـتثامر، أسـتاذ محاسـبة مسـاعد يف كلية الدراسـات العليا اإلدارية بباريس 

فرنسـا، مسـاعد للبحـوث العلميـة بجامعـة واليـة بنسـلفانيا - ينفرسـتي بـارك – أمريـكا، مهنـدس كهربـاء بالرشكـة 

السـعودية للبرتوكيامويـات باململكـة العربيـة السـعودية�

الوظائف الحالية:
العضو املنتدب – رشكة أصيلة لالستثامر)مساهمة مقفلة(

الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا
داخـل اململكة:)رشكـة طيبـة لالسـتثامر، مدرجـة(، )رشكـة سـابك للمغذيـات الزراعيـة – سـافكو، مدرجـة(، )رشكـة 
أصيلـة لالسـتثامر القابضـة، مقفلـة(، )رشكة العقيق للتنمية السـياحية، مسـاهمة مقفلـة(، )الرشكة السـعودية للضيافة 

الرتاثيـة “نـزل” مسـاهمة مقفلـة( )رشكـة أصيلة لالسـتثامر القابضـة، مسـاهمة مقفلة(

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكة:)رشكـة هـريف للخدمـات الغذائيـة، مسـاهمة مدرجـة(، )الرشكـة العربيـة للمناطـق السـياحية أراك، 

مسـاهمة مقفلـة(، )رشكـة واحـة األليـاف الزجاجيـة، مسـاهمة مقفلـة(

خارج اململكة: -
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األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا
عضو لجنة املراجعة

)عضو خارجي(

األستاذ عماد بن عبدالملك الصحاف
عضو لجنة املراجعة

)عضو خارجي(

المؤهالت:
ماجسـتر إدارة األعـامل التنفيذيـة مـن كليـة بـوث، شـيكاغو أمريـكا عـام 2011م، وبكالوريـوس اآلداب يف االتصـاالت 

الدوليـة للـرشكات، باريـس فرنسـا عـام 2006م�

الخبرات:
خربة كبرة يف مجال العمل املايل وأعامل املراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل املايل ومجال التحكيم يف األمور املالية 

واملحاسبية�

الوظائف السابقة:
مستشـار أعـامل، إرنسـت ويونـغ، رشيك ومؤسـس رشكـة تيم ون لخدمات االستشـارات االسـتثامرية، الرشيك املؤسـس 

والرئيـس التنفيـذي رشكـة الحلـول املتقدمة، ومؤسـس ورشيـك لعدد من الـرشكات االستشـارية باململكة��

الوظائف الحالية:
مستشار / رشيك مؤسس مانهاتن كابيتال�

المؤهالت:
بكالوريوس محاسبة، جامعة امللك سعود 1980�

الخبرات:
خربات يف مجال املحاسبة واإلدارة املالية يف كربى الرشكات باململكة�

الوظائف السابقة:
نائـب الرئيـس التنفيـذي للامليـة، رشكـة إمنائيـة، نائـب الرئيـس التنفيـذي للامليـة رشكـة أراسـكوا للخدمـات الزراعية، 

عـدد مـن الوظائـف املاليـة واملحاسـبية القيادية يف رشكة سـابك ملدة 12 سـنة، وبرشكـة الجبيـل للبرتوكيامويات ملدة 7 

سـنوات، والعمـل ملـدة سـنتن يف رشكة اكسـون موبيـل يف أمريكا��

الوظائف الحالية:
متقاعـد، حاليـاً )عضـو يف لجنـة عضـو لجنة املراجعة يف الرشكة السـعودية للصناعـات املتطورة( و)عضـو لجنة املراجعة 

يف الهيئـة السـعودية للمدن الصناعيـة ومناطق التقنية(�
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األستاذ علي بن عاصم بركات
عضو لجنة املراجعة

)عضو خارجي(

المؤهالت:
بكالوريـوس تجـارة شـعبة املحاسـبة مـن جامعة حلوان عـام – 1991م ومحاسـب قانـوين معتمد من الواليـات املتحدة 

األمريكيـة عـام – 2000م، وزميـل املحاسـبن القانونـن العاملين – 2012م رابطة املحاسـبن املهنيـن الدولين��

الخبرات:
له خربة واسعة ألكرث من )25( عاماً يف املجال املايل وأعامل املراجعة الداخلية والخارجية، ومجال الحوكمة وإدارة 

املخاطر املؤسسية وااللتزام والشؤون املالية��

الوظائف السابقة:
مديـر أول مراجعـة جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة، مديـر مراجعـة مكتـب يك يب أم جـي )KPMG( ديب، مديـر مراجعـة 

مكتـب إرنسـت ويونـج )Ernst & Young( سـلطنة عـامن وجمهوريـة مـر العربيـة

الوظائف الحالية:
الشركات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - حاليًا

داخل اململكة:)رشكة طيبة لالستثامر، مدرجة(،)رشكة أصيلة لالستثامر القابضة، مقفلة(

خارج اململكة: -

الشركات التي كان عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها - سابقًا
داخـل اململكة:)رشكـة ماسـك القابضة، مقفلة(،)الرشكـة العربية للمناطق السـياحية، مقفلة(،)رشكـة العقيق للتنمية 

العقاريـة، مقفلة(

خارج اململكة: -

ملحوظـة: جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة اآلخريـن املمثلـن باللجـان متـت اإلشـارة إىل مؤهالتهـم وخرباتهـم 
مشـار إليهـا يف الفقـرة )أ( أعـاله من هـذا البند، كام أن تفاصيل عضويـة اللجان ضمن الفقـرة التالية الخاصة 

بلجـان املجلس�

لجان مجلس اإلدارة 
وصـف مختـر الختصـاص اللجـان ومهامهـا ورؤسـائها وأعضائهـا وعـدد اجتامعاتهـا وتواريـخ انعقادهـا 
وبيانـات الحضـور لألعضـاء لـكل اجتـامع للرشكـة لجـان متخصصـة تـم تشـكيل عضويتهـا من قبـل أعضاء 
املجلـس وأعضـاء خارجيـن مـن ذوي الخـربات والتخصصـات وقـد ورد ذكرهـا وأهدافهـا ومهامهـا واإلطـار 
العـام لعملهـا ضمـن لوائحهـا املعتمـدة من قبل مجلـس اإلدارة والجمعيـة العامة للمسـاهمن التي تحدد 

صالحياتهـا وإجـراءات عملهـا ويتضمـن البيـان التـايل جزءاً مـن اختصاصاتهـا� واللجـان كالتايل:

لجنةالمراجعة:أ. 
تختـص لجنـة املراجعـة باملراقبـة عـىل أعامل الرشكـة والتحقـق من سـالمة ونزاهة التقاريـر والقوائـم املالية 
وأنظمـة الرقابـة الداخليـة، ويف سـبيل ذلك لها حـق االطالع عىل سـجالت الرشكة ووثائقها وطلـب أي إيضاح 
أو بيـان مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيـة، كـام يجـوز لهـا أن تطلـب من مجلـس اإلدارة دعوة 
الجمعيـة العامـة للرشكـة لالنعقـاد إذا أعـاق مجلـس اإلدارة عملهـا أو تعرضـت الرشكـة ألرضار أو خسـائر 
جسـيمة� وتسـاعد اللجنـة كل مجلـس اإلدارة يف اإلرشاف عـىل التـزام اإلدارة التنفيذيـة باألنظمـة واملعايـر 
والقوانـن املحاسـبية واملاليـة والنظـر يف العمليـات املحققـة لهـا مـن حيـث دراسـة قوائـم الرشكـة املاليـة 
األوليـة والسـنوية قبـل عرضهـا عىل مجلـس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شـأنها لضـامن نزاهتها وعدالتها 
وشـفافيتها ودراسـة أي مسـائل مهّمـة أو غـر مألوفـة تتضمنها التقارير املالية� كام تقوم بدراسـة السياسـات 
املحاسـبية املتبعـة يف الرشكـة والتحقـق مـن التقديـرات املحاسـبية يف املسـائل الجوهرية الـواردة يف التقارير 
املاليـة بجانـب البحـث يف أي مسـائل يثرهـا املديـر املـايل للرشكة أو مسـؤول االلتـزام أو مراجع الحسـابات� 
كـام تقـوم بدراسـة مراجعة نظم الرقابـة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر ودراسـة تقاريـر املراجعة الداخلية 
ومتابعـة تنفيـذ اإلجـراءات التصحيحيـة للملحوظـات الـواردة فيهـا والرقابـة واإلرشاف عـىل أداء وأنشـطة 
املراجـع الداخـيل وإدارة املراجعـة الداخليـة يف الرشكـة� وتتضمـن مهامهـا كذلـك التوصيـة ملجلـس اإلدارة 
برتشـيح مراجعـي الحسـابات وعزلهـم وتحديـد أتعابهـم وتقييـم أدائهـم والتحقق مـن اسـتقاللهم ومراجعة 
نطـاق عملهـم ورشوط التعاقـد معهـم ومـدى فعاليـة أعـامل املراجعـة، ومراجعـة خطـة مراجـع حسـابات 
الرشكـة وأعاملـه والتحقـق مـن عـدم تقدميـه أعـامالً فنيـة أو إداريـة تخـرج عـن نطـاق أعـامل املراجعـة� 
كـام تجتمـع مـع مراجـع حسـابات الرشكـة وتقوم بالـرد عـىل استفسـاراته ودراسـة تقاريـره ومالحظاته عىل 
القوائـم املاليـة ومتابعـة ما اتِخذ بشـأنها� كام تقـوم اللجنة مبراجعة نتائـج تقارير الجهـات الرقابية والتحقق 
مـن اتخـاذ الرشكـة اإلجـراءات الالزمـة بشـأنها، والتحقـق من التـزام الرشكـة باألنظمـة واللوائح والسياسـات 
والتعليـامت ذات العالقـة ومراجعـة العقود والتعامالت املقرتح أن تجريها الرشكة مـع األطراف ذوي العالقة، 
وتقديـم مرئياتهـا حيـال ذلـك إىل مجلـس اإلدارة ورفـع مـا تراه من مسـائل تـرى رضورة اتخاذ إجراء بشـأنها 

إىل مجلـس اإلدارة مـع إبـداء توصياتهـا باإلجـراءات التـي يتعـن اتخاذها�
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يـرأس اللجنـة عضـو مجلس إدارة مسـتقل وجميـع أعضائها مختصون بالشـئون املالية واملحاسـبية وليس من 
بينهـم عضـو تنفيـذي� وضمـن مهامهـا قامـت اللجنـة خالل عـام 2020م بـاإلرشاف والتنسـيق عـىل عمليات 
املراجعـة الداخليـة والخارجيـة واإلرشاف عـىل عمـل عدد من االستشـارين الذين يقدمـون خدماتهم للرشكة 
يف مجـال اختصـاص اللجنـة وذلـك بهـدف التحقـق مـن مـدى فاعليـة وكفـاءة أنظمـة وإجـراءات الرقابـة 

الداخليـة� وفيـام يـيل أسـامء أعضـاء اللجنة وسـجل حضـور االجتامعات:
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الدكتور جاسم بن شاهني الرميحي.
رئيس 

اللجنة

عضو مجلس 

مستقل


عضو خارجيعضو األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا.

عضو خارجيعضو األستاذ عيل بن عاصم بركات3

4
األستاذ عاد بن عبدامللك 

الصحاف
عضو خارجيعضو 

لجنة الترشيحات والمكافآت: ب. 
تختـص اللجنـة باقـرتاح سياسـات ومعايـر واضحـة للعضويـة يف مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة والتوصية 
للمجلـس برتشـيح أعضـاء فيه وفقاً للسياسـات واملعاير املعتمـدة� وتعد وصفاً للقـدرات واملؤهالت املطلوبة 
لعضويـة املجلـس وشـغل وظائـف اإلدارة التنفيذيـة، وتحديـد الوقـت الـذي يتعـن عـىل العضـو تخصيصـه 
ألعـامل مجلـس اإلدارة� كـام تقـوم باملراجعة السـنوية لالحتياجات الالزمـة من املهارات أو الخربات املناسـبة 
لعضويـة املجلـس ووظائـف اإلدارة التنفيذيـة� كـام تقـوم مبراجعـة هيـكل مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وتقديـم التوصيـات يف شـأن التغيـرات التـي ميكـن إجراؤهـا والتحقـق بشـكل سـنوي مـن اسـتقالل األعضاء 
املسـتقلن، وعـدم وجـود تعـارض لديهم ووضع وصـف وظيفي لألعضـاء التنفيذين واألعضاء غـر التنفيذين 
واألعضـاء املسـتقلن وكبـار التنفيذيـن وكذلـك وضـع اإلجـراءات الخاصـة يف حـال شـغور مركـز أحـد أعضاء 
مجلـس اإلدارة أو كبـار التنفيذيـن، تحديـد جوانـب الضعـف والقـوة يف مجلـس اإلدارة، واقـرتاح الحلـول 
ملعالجتهـا مبـا يتفـق مـع مصلحـة الرشكـة� كام تختـص اللجنة بإعداد سياسـة مكافـآت أعضاء مجلـس اإلدارة 
واللجـان املنبثقـة عـن املجلـس واإلدارة التنفيذيـة ورفعهـا إىل مجلـس اإلدارة للنظـر فيهـا متهيـداً العتامدها 
مـن الجمعيـة العامـة واإلجراءات األخـرى املرتبطة باملكافآت الـواردة بالئحة عملها� وتقـوم اللجنة بالتوصية 
ملجلـس اإلدارة مبكافـآت أعضـاء مجلس اإلدارة واللجـان املنبثقة عنه وكبار التنفيذين بالرشكة وفقاً للسياسـة 
املعتمـدة� وفيـام يـيل أسـامء أعضـاء اللجنـة وسـجل حضـور اجتامعاتها خـالل العـام 2020م وملخـص ألبرز 

: مهامها
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عضو مجلس مستقلرئيس اللجنةاألستاذ زياد بن محمدميك التونيس1
عضو مجلس غر تنفيذيعضو املهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن2
عضو مجلس غر تنفيذيعضو الدكتور عيل بن صديق الحكمي3
عضو مجلس مستقلعضو املهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان4

اللجنة التنفيذيةت. 
تسـاعد اللجنـة مجلـس اإلدارة يف القيـام باألعـامل واملهـام التـي يكلفهـا بهـا مـن أجـل ضـامن سـر ومتابعة 
عمليـات الرشكـة ومـن ذلـك املشـاركة يف وضـع الخطط واألهـداف االسـرتاتيجية، تقييـم املقرتحـات املقدمة 
مـن إدارة الرشكـة ملثـل هـذه الخطـط مثـل مراجعـة وتقييـم الخطـة السـنوية واملوازنـة التقديريـة ووضـع 
التوصيـات بخصوصهـا العتامدهـا مـن قبـل مجلـس اإلدارة واإلرشاف عـىل تنفيـذ الخطـط املاليـة، واإلدارية، 
والفنيـة، الالزمـة لتسـير أعـامل ومشـاريع الرشكـة بصفـة دوريـة ومراجعـة الدراسـات والعقـود واألعـامل 
واالسـتثامرات الرأسـاملية وغـر الرأسـاملية التـي تتم ملصلحـة الرشكة، واملوافقـة عليهـا، واعتامدها يف حدود 
امليزانيـة والصالحيـة املعتمـدة كـام تقوم اللجنة مبسـاعدة مجلـس اإلدارة يف تنفيـذ مهامه املتعلقة بأنشـطة 
االسـتثامر وتحديـد أهـداف وأغـراض وأسـس االسـتثامر األمثـل واإلرشاف عـىل إدارة أصـول الرشكـة وتكـون 
للجنـة االختصاصـات والصالحيـات املضمنـة يف الئحتهـا أو األخـرى التـي مينحهـا لهـا مجلـس اإلدارة مبوجب 
قـرار أو توجيـه يصـدر يف حينـه� ويحـق للمجلـس تعديل هـذه الصالحيات مبـا يخدم أغـراض الرشكة� جميع 
أعضـاء اللجنـة غـر تنفيذيـن مبجلـس اإلدارة ويحملـون خـربات إداريـة وقياديـة متميـزة يف إدارة الـرشكات 

واملشـاريع واتخـاذ القـرارات� وفيـام يـيل أسـامء أعضـاء اللجنة وسـجل حضـور اجتامعاتها:
)9()8()7()6()5()4()3().().(سجل حضور االجتاعات
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xعضو مجلس غر تنفيذيرئيس األستاذ أمني بن محمد شاكر.

xعضو مجلس غر تنفيذيعضو الدكتور أحمد بن حسن العرجاين.

عضو مجلس غر تنفيذيعضو األستاذ صالح بن محمد بن الدن3

xعضو مجلس غر تنفيذيعضو املهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن4

عضو مجلس غر تنفيذيعضو الدكتور وليد بن محمد العيىس5
 

فريق اإلدارة التنفيذية بالشركة
يقــوم الفريــق التنفيــذي بتنفيــذ االســرتاتيجيات والخطــط التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجــان الرشكــة وفيــام يــيل بيــان بأســامء 

ــة ومؤهالتهــم وخرباتهــم ووظائفهــم: أعضــاء اإلدارة التنفيذي
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م. سامي بن عبدالعزيز المخضوب
الرئيس التنفيذي لرشكة مدينة املعرفة االقتصادية

األستاذ محمد بن عبدالحميد المبارك
نائب الرئيس لالستثار

م. السعيد أحمد البيلي
نائب الرئيس لتطوير املشاريع

األستاذ محمد عبد المعيد
نائب الرئيس للشؤون املالية

المؤهالت:
درجـة البكالوريـوس مـع مرتبة الرشف يف الهندسـة امليكانيكية من جامعة امللك سـعود، دورة متقدمـة يف إدارة وتقييم 

االسـتثامرات مـن جامعـة هارفـارد يف بوسـن، ودورة يف القيادة واإلدارة من جامعة رايس يف هيوسـن بأمريكا�

الخبرات:
خبـرات متنوعة يف مجال التطوير وإدارة املشاريع�

الوظائف السابقة:
نائـب املحافـظ للهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة، الرئيـس التنفيـذي لرشكـة مباركـة القابضـة، الرئيس التنفيـذي لرشكة 

اإلجابـة القابضـة، مستشـار أول لرشكـة املناخـة للتطويـر الحـري، الرئيـس التنفيذي لرشكـة ذاخر لالسـتثامر والتطوير 

العقـاري، الرئيـس التنفيـذي لرشكـة مثمرة لالسـتثامر العقاري، الرئيس التنفيـذي لرشكة معاد العامليـة، رئيس املجموعة 

لقطـاع الهندسـة واملبـاين ببنـك البـالد، مدير قسـم العقود ببنـك البالد ��

المؤهالت:
ماجستر املالية من جامعة كمربيدج بريطانيا، بكالوريوس العلوم املالية جامعة امللك فيصل �

الخبرات:
خبـرات يف مجال االستثامر واألنظمة املالية�

الوظائف السابقة:
رئيس قطاع االستثامر يف رشكة ماس القابضة بقطر، مدير املحافظ االستثامرية رشكة الرياض املالية، مسؤول األدوات 

املالية لدى هيئة السوق املالية 

المؤهالت:
بكالوريـوس الهندسـة املدنيـة مـن جامعـة املنصورة – مر عـام 1989م، دورات وكورسـات متقدمة يف مجال الهندسـة 

واإلدارة �

الخبرات:
خبـرات متنوعة يف الهندسة املعامرية والتطوير العقاري وإدارة املشاريع�

الوظائف السابقة:
املديـر اإلقليمـي لرشكـة CIMS لالستشـارات والتطويـر العقـاري/ مدير تطوير اول لرشكـة ليمتلس العامليـة ديب/ مدير 

التطويـر لرشكة أكـوان العقارية

مديـر مشـاريع برشكـة دار الهندسـة االستشـارية/ كبر مهندسـن مبصلحة مياه الريـاض/ املدير الفني لرشكة الدراسـات 

الحرية ومركـز التصاميم

المؤهالت:
ماجستر إدارة األعامل الجامعة العثامنية، محاسب قانوين معتمد من معهد املحاسبن القانونن يف الهند �

الخبرات:
خبـرات مالية ومحاسبية�

الوظائف السابقة:
املديـر املـايل لرشكـة إعـامر الـرشق األوسـط، مراجـع أول برشكة كـراو ماك للمراجعـة واالستشـارات املاليـة ديب� مراجع 

أول إم إن ريـدي للمراجعـة واالستشـارات املاليـة الهند
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عدد اجتاعات مجلس اإلدارة التي ٌعقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتاع 

السادسالخامسالرابعالثالثالثايناألولسجل حضور االجتاعات
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xxاألستاذ أمني بن محمد شاكر – رئيس املجلس1

xالدكتور أحمد بن حسن العرجاين – نائب الرئيس 2

األستاذ صالح بن محمد بن الدن3

xاملهندس عمر بن عبد العزيز الزبن4

xاملهندس أنيس بن أحمد مؤمنة5

الدكتور جاسم بن شاهني الرميحي6

xالدكتور عيل بن صديق الحكمي7

xاألستاذ عبدالله بن حسن قنزل8

xاألستاذ زياد بن محمد التونيس9

xاملهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان10

الدكتور وليد بن محمد العيىس11

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو األعمال أو العقود 
تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 

إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
ال توجد

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
أظهـرت نتائـج الفحـص املسـتمر والتحقق السـنوي أنـه ال يوجد قصـور جوهـري يف أنظمة الرقابـة الداخلية 
وسـالمتها، وذلـك مـن خـالل عمليـات املراجعـة التـي تهـدف للتأكـد مـن فاعليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة، 
ومراجعـة السياسـات واإلجـراءات املاليـة واإلداريـة وإجـراءات إعـداد التقاريـر املاليـة ومخرجاتهـا، لضـامن 
حاميـة أصـول الرشكـة، مـع الحاجـة للتحديـث املسـتمر لبعـض أنظمـة الرشكـة وسياسـاتها مبـا يتـامىش مـع 
التغيـرات يف األنظمـة والترشيعـات التـي تصـدر عن الجهات املرشعـة املختصة� وترشف لجنـة املراجعة عىل 
الجهـود التـي تبذلهـا الرشكـة بصـورة دوريـة ومنتظمـة لتطوير األنظمة والسياسـات مـن أجل تقييـم كفاءة 
وفاعليـة األنشـطة الرقابيـة وإدارة املخاطـر، بتوجيه من مجلـس اإلدارة وجهود إدارة املراجعـة الداخلية، كام 

يعمـل مـع الرشكـة عدد مـن االستشـارين ملراجعـة وتحديث األنظمـة بصورة مسـتمرة�

المحاسب القانوني
وافقـت الجمعيـة العامـة ملسـاهمي الرشكـة املنعقـدة بتاريـخ 2020/5/14م عـىل تعيـن مكتـب إرنسـت 
ويونـغ مـن بـن املرشـحن للقيـام بأعـامل املراجعة وذلـك كمراجع ألعامل الرشكـة ملدة عام واحـد الفرتة من 

الربـع الثـاين لعـام 2020م وحتى الربـع األول لعـام 2021م� 

- ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيني دون أي تحفظ.

وصـف ألي مصلحـة وأوراق ماليـة تعاقديـة وحقـوق اكتتـاب تعـود ألعضـاء مجلـس إدارة الرشكـة وكبـار 
التنفيذيـن وأقربائهـم يف أسـهم أو أدوات ديـن الرشكـة أو أي من رشكاتها التابعـة، وأي تغير يف تلك املصلحة 

أو تلـك الحقـوق خـالل السـنة املاليـة األخرة�

بيـان مبصلحـة أعضـاء مجلـس اإلدارة وأقربائهم يف أسـهم الرشكـة وتغرها خالل 2020م – علـامً بأنه ال توجد 
أدوات ديـن للرشكـة أو رشكاتها التابعة:

اسم العضوم

عدد األسهم 

يف بداية العام 

0.0.م

عدد األسهم يف 

نهاية العام

صايف التغري 

خالل العام
نسبة التغري

ملكية األقرباء 

من الدرجة 

األوىل وتغريها

3,546,744%8493,.77+0344,.7.,85.6.,5,398.األستاذ أمني بن محمد شاكر – رئيس املجلس*.

---00الدكتور أحمد بن حسن العرجاين – نائب الرئيس 2

--00األستاذ صالح بن محمد بن الدن3

52--4,0004,000 املهندس عمر بن عبد العزيز الزبن**4

---284284املهندس أنيس بن أحمد مؤمنة5

-%100-- 1000100الدكتور جاسم بن شاهني الرميحي6

---00الدكتور عيل بن صديق الحكمي7

---1,1840األستاذ عبدالله بن حسن قنزل8

---100100األستاذ زياد بن محمد التونيس9

---700700املهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان10

---1,0001,000الدكتور وليد بن محمد العيىس11

* متلك زوجة األستاذ أمن بن محمد شاكر عدد )3,546,744( سهامً من أسهم رشكة مدينة املعرفة االقتصادية� . .

** متلك زوجة املهندس عمر بن عبد العزيز الزبن عدد )52( سهامً من أسهم رشكة مدينة املعرفة االقتصادية�. .
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مل تقـم الرشكـة بتوزيـع أربـاح عـىل مسـاهميها خـالل العـام لذلـك مل يتـم اإلشـارة إىل عمليـة مصلحـة . 3

أعضـاء املجلـس أو كبـار التنفيذيـن فيـام يتعلـق بعمليـة توزيـع األربـاح�

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

إجراءات الرشكات2020/3/11م)1(

الجمعية العامة2020/5/14م)2(

تواريـخ الجمعيـات العامـة للمسـاهمن املنعقـدة خالل السـنة املالية األخرة وأسـامء أعضاء مجلـس اإلدارة 
الحارضيـن لهـذه الجمعيات

عقـدت الرشكـة اجتامعـاً واحداً ملسـاهمي الرشكة بتاريـخ 14 مايو 2020م حره جميـع أعضاء مجلس إدارة 
الرشكـة والرئيس التنفيذي�

الوسـائل التـي اعتمـد عليهـا مجلـس اإلدارة يف تقييـم أدائـه وأداء لجانـه وأعضائـه، والجهـة الخارجيـة التـي 
قامـت بالتقييـم وعالقتهـا بالرشكـة، إن وجدت

متـت االسـتعانة بجهـة خارجيـة متخصصـة قامـت بوضـع املعايـر والنـامذج الخاصـة بتقييم مجلـس اإلدارة 
واللجـان وتـم عمـل التقييم�

اإلجـراءات التـي اتخذهـا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -وبخاصة غر التنفيذين- علامً مبقرتحات املسـاهمن 
وملحوظاتهـم حيال الرشكة وأدائها

التزامـاً بأنظمـة الحوكمـة بالرشكـة يلتـزم أعضاء مجلـس اإلدارة بصفة مسـتمرة بحضور اجتامعـات الجمعية 
العامة للمسـاهمن بهدف االسـتامع ملقرتحات املسـاهمن وملحوظاتهم، مع توجيه املجلس اإلدارة التنفيذية 
بتلقـي مـا قـد يـرد للرشكـة مـن مقرتحـات وملحوظـات للمسـاهمن مـن قبـل اإلدارات املختصـة بالرشكـة 

وحرهـا لـدى الرئيـس التنفيـذي ورفعها ملجلـس اإلدارة ملناقشـتها والقـرار بخصوصها�

مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة وفقـاً ملـا هـو منصـوص عليـه يف املـادة الثالثة والتسـعن 
مـن الئحـة حوكمـة الرشكات

تـم اعتـامد السياسـة الخاصـة مبكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة ولجـان املجلـس واإلدارة التنفيذيـة مـن قبـل 
الجمعيـة العامـة للمسـاهمن مبوجـب التوصيـة املقدمـة مـن مجلـس اإلدارة ولجنـة املكافآت والرتشـيحات، 
وبحيـث يتـم مراجعـة هـذه السياسـة من وقـت آلخر� ويبـن الجـدول التايل مكافـآت أعضاء مجلـس اإلدارة 

املسـتحقة عن العـام 2020م 

ريال
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أواًل: األعضاء املستقلن 

170,00022,5001,50028,500222,500د� جاسم الرميحي

170,00019,000012,000201,000أ� زياد التوني

170,00019,000012,000201,000م� إياد البنيان

170,00019,0001,5000190,500أ� عبدالله قنزل

680,00079,5003,00052,500815,000املجموع

ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني

170,00015,5001,50024,000211,000أ� أمن شاكر

170,00019,0001,50024,000214,500د� أحمد العرجاين

170,00022,5001,50028,500222,500أ� صالح بن الدن

170,00019,0001,5000190,500م� أنيس مؤمنة

170,00022,5001,50012,000206,000د� عيل الحكمي

170,00017,500036,000223,500م� عمر الزبن

170,00022,5001,50027,000221,000د� وليد العيىس

1,190,000138,5009,000151,5001,489,000املجموع

ثالثاً: األعضاء التنفيذين – ال يوجد باملجلس أعضاء تنفيذيون

تتمثـل مكافـآت املجلـس يف بـدل حضـور الجلسـات بواقـع )5,000( ريـال للجلسـة، وبـدل سـفر وانتقـال 
)1,500( ريـال للجلسـة الواحـدة للعضـو مـن خـارج مدينـة مقـر االجتـامع، ومبلـغ سـنوي مقطـوع )200( 
ألـف ريـال وفقـاً لسياسـة الرشكة املعتمدة من قبـل الجمعية العامة للمسـاهمن� خالل العـام 2020م الذي 
شـهد ظهـور جائحـة كورونـا مبـا ألقتـه مـن ظـالل وتأثـر عـىل كافة قطاعـات األعـامل� كمبـادرة مـن أعضاء 
مجلـس اإلدارة لتخفيـف أثـر الجائحـة عـىل أعـامل الرشكـة، قـرر أعضـاء مجلـس اإلدارة تخفيـض املكافـأة 
السـنوية وبـدل الحضـور الجتامعـات املجلـس بعـد بـدء الجائحـة، وذلـك بتخفيض املكافـأة السـنوية بواقع 
%15 لتصبـح مبلـغ 170 ألـف ريـال بـدالً مـن 200 ألـف ريـال، وتخفيـض بـدل حضـور اجتامعـات مجلـس 
اإلدارة بواقـع %30 لتصبـح 3,500 ريـال بـدالً مـن 5,000 ريـال، وعليـه فـإن املبالـغ املذكـورة أعـاله تتضمن 

التخفيضات� هـذه 
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كـام أن سياسـة املكافـآت تتضمـن - يف حالـة تحقيـق أربـاح- منـح األعضاء غـر التنفيذين نسـبة معينة . .

مـن األربـاح بعـد اسـتيفاء الـرشوط واملتطلبـات التـي تفرضهـا الجهـات املختصـة� وتتضمـن السياسـة 

مكافـأة إضافيـة لألعضـاء املسـتقلن تقـرر سـنوياً بتوصيـة مـن لجنـة الرتشـيحات واملكافـآت للمجلـس�

تـربع سـعادة رئيـس مجلـس اإلدارة األسـتاذ أمـن بـن محمد شـاكر مببلـغ )110,000( ريال مـن مكافآته . .

السـنوية كمسـاهمة مقدمـة منـه باسـم الرشكة للمشـاركة يف تكاليف إصـدار كتاب يحمل اسـم »نبوي« 

يهـدف لتصويـر حيـاة زائـري املسـجد النبوي الرشيف من شـتى بقاع العـامل بطريقة تراعـي أعىل معاير 

التصويـر الفنـي مبـا يسـاهم يف إثـراء املحتـوى الفنـي يف اململكـة العربيـة السـعودية ويقـدم محتـوى 

متخصـص باملدينـة املنـورة كأول عاصمـة إسـالمية عـىل سـاكنها أفضل الصالة والسـالم�

ب� مكافـآت كبـار التنفيذيـن وفقـاً ملـا يتضمنـه الجـدول التـايل: وهـي مكافـآت مرتبطـة مبعايـر األداء 
والتوجهـات العامـة للرشكـة وأهدافهـا، وتختـص لجنـة املكافـآت والرتشـيحات بتحديدهـا وربطهـا ضمـن 
املخصصـات واملوازنـات املعتمـدة� مكافآت كبار التنفيذين )4( من ضمنهـم الرئيس التنفيذي واملدير املايل

مجموع مكافآت كبار التنفيذين )ريال(*

)4 وظائف( من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير 
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* تـم اإلفصـاح عـن مكافـآت وتويضـات كبـار التنفيذيـن مبـا يتـامىش مـع الفقـرة )ب( مـن املـادة )60( من 
قواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة حيـث يبـن الجـدول أعـاله إجـاميل مـا حصل عليـه كبار 

التنفيذيـن بالرشكـة وعددهـم )4( مـن بينهـم الرئيـس التنفيـذي واملديـر املايل�

ج� مكافآت أعضاء اللجان وفقاً ملا يتضمنه الجدول التايل

مكافآت أعضاء اللجان
املكافآت الثابتة ) عدا بدل حضور 

الجلسات(
بدل حضور 

جلسات 
املجموعبدل انتقال

أعضاء لجنة املراجعة 

50,00027,0001,50078,500الدكتور جاسم بن شاهني الرميحي

100,00027,0001,500128,500األستاذ أحمد بن عبدالجواد رضا

100,00027,0001,500128,500األستاذ عيل بن عاصم بركات

100,00027,0001,500128,500األستاذ عاد بن عبدامللك الصحاف

350,000108,0006,000464,000املجموع

أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

50,00012,000062,000األستاذ زياد بن محمد التونيس

50,00012,000062,000املهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

50,00012,000062,000املهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

50,00012,000062,000الدكتور عيل بن صديق الحكمي

200,00048,0000248,000املجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

50,00024,000074,000األستاذ أمني بن محمد شاكر

50,00027,000077,000األستاذ صالح بن محمد بن الدن

50,00024,000074,000املهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن

50,00027,000077,000الدكتور وليد بن محمد العيىس

50,00024,000074,000الدكتور أحمد بن حسن العرجاين

250,000126,0000376,000املجموع

بـدل حضـور اجتـامع اللجـان )3,000( ريـال وبـدل سـفر وانتقـال للعضـو مـن خـارج مدينـة مقـر االجتامع 
)1,500( ريـال، مكافـأة العضـو الخارجـي باللجنـة )100( ألـف ريال ومكافـأة العضو من بـن أعضاء مجلس 

اإلدارة )50( ألـف ريـال، وفقـاً للسياسـة املعتمـدة مـن قبـل الجمعية العامة للمسـاهمن�
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شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020

إقـرارات مجلـس اإلدارة وفقـاً ألنظمة هيئة السـوق املالية وما تم تطبيقه من أحـكام الئحة حوكمة الرشكات 

وما مل يتم تطبيقه خالل عام 0.0.م

يـود مجلـس إدارة الرشكـة اإلشـارة إىل أن الرشكـة قـد قامـت يف هـذا التقريـر باإلفصـاح عن املتطلبـات التي 
تنطبـق عليهـا وقامـت بتطبيقهـا مـن الئحـة حوكمـة الـرشكات الصـادرة من هيئـة السـوق املاليـة، وانطالقاً 
مـن مبـدأ االلتـزام مبتطلبـات الحوكمـة أو تفسـر عـدم االلتزام فيام يـيل البنود التـي مل تطبق وأسـباب عدم 

التطبيـق واإلقـرارات املطلوبـة وفقـاً لقواعـد الحوكمة يف هـذا الخصوص:

ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات وما مل يطبَق وأسباب ذلك

تطبـق الرشكـة جميـع األحكام الـواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السـوق املالية، باسـتثناء 
األحكام الـواردة أدناه:

املادة/ 

الفقرة
أسباب عدم التطبيق/ املوقف الحايل للتطبيقنص املادة/ الفقرة 

تشـكل بقـرار مـن مجلـس إدارة الرشكـة لجنـة تسـمي )لجنـة )70( 

إدارة املخاطـر( ���� إلـخ

قامـت الرشكـة بتكليـف استشـاري لتطويـر سـجل املخاطـر وتحديثـه 

ومسـاعدة اإلدارة يف عمليـات إدارة املخاطـر، ومشـاركتها مـع لجنـة 

املراجعـة واملجلـس� وسـينظر املجلـس يف أهميـة تكوين هـذه اللجنة 

متـى مـا رأى الحاجـة ماسـة لذلك� 

تحفيـز العاملـن: تضع الرشكـة برامج تطوير وتحفيز املشـاركة )85(

واإلداء للعاملـن يف الرشكـة تتضمـن تشـكيل لجـان أو عقـد 

ومناقشـتهم  العاملـن  آلراء  لالسـتامع  متخصصـة  عمـل  ورش 

منـح  برامـج  املهمـة وعمـل  القـرارات  املوضوعـات محـل  يف 

العاملـن أسـهامً يف الرشكـة أو نصيب من األربـاح التي تحققها 

عـىل  لإلنفـاق  وتأسـيس صنـدوق مسـتقل  التقاعـد،  وبرامـج 

الربامـج وإنشـاء مؤسسـات اجتامعيـة للعاملـن يف الرشكـة

أو  أسـهم  العاملـن  املـادة مطبقـة جزئيـاً، كـام سـيتم دراسـة منـح 

نصيـب مـن األرباح مسـتقبالً� بخصوص لجان أو مؤسسـات اجتامعية 

للموظفـن فـإن عـدد موظفـي الرشكـة غـر كبر مـام يسـهل التواصل 

اجتامعيـاً بينهـم وبشـكل يومـي مسـتمر� 

يتـم تطبيـق االختصاصـات املوكلـة للجنـة مـن قبـل إدارة مختصـة تشكيل لجنة حوكمة الرشكات)95(

بالرشكـة، وسـينظر املجلـس يف أهميـة تكويـن هـذه اللجنـة متـى مـا 

رأى الحاجـة ماسـة لذلـك� 

إقرارات الشركة:
تقر الرشكة بالتايل:	�

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح�. .

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونُفذ بفاعلية�. .

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها�. 3

إقرارات وإيضاحات أخرى:	�

ال توجد قروض من أي نوع عىل الرشكة أو عىل رشكاتها التابعة عن العام 2020م�. .

مل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات عىل القوائم املالية السنوية، كام مل تتم التوصية . .

مـن قبـل مجلـس اإلدارة بتغيـر مراجـع حسـابات الرشكـة قبـل نهايـة الفـرتة املعن مـن أجلها�

ال توجـد عقوبـة أو جـزاء أو تدبـر احـرتازي أو قيـد احتياطـي مفـروض عـىل الرشكة مـن الهيئة . 3

أو أي جهـة رقابيـة أخرى�

ال توجـد أي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب مبوجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة . 4

تعاقديـة، أو مذكـرات حـق اكتتـاب، أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الرشكـة�

ال يوجـد بالرشكـة أسـهم خزينـة خـالل العـام 2020م كام ال توجـد أي اسـتثامرات أو احتياطات . 5

أنشـئت ملصلحة موظفـي الرشكة�

ال يوجـد أي ترتيـب أو اتفـاق تنـازل مبوجبـه أحـد أعضـاء مجلـس إدارة الرشكـة أو أحـد كبـار . 6

التنفيذيـن عـن أي مكافـآت عـدا مـا تـربع بـه رئيـس املجلس األسـتاذ أمن شـاكر للمشـاركة يف 

إصـدار كتـاب »نبـوي« املشـار لـه أعاله�

ال توجـد فئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات . 7

حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الرشكة خالل السـنة املاليـة 2020م أو أي 

عـوض حصلـت عليـه الرشكة مقابـل ذلك�

ال توجـد أي مصلحـة وأوراق تعاقديـة وحقـوق اكتتـاب تعـود ألعضـاء مجلـس اإلدارة وكبـار . 8

التنفيذيـن وأقربائهـم يف أسـهم أو أدوات ديـن الرشكـة أو رشكاتهـا التابعـة غر ما تـم ذكره من 

أعاله� أسـهم 
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شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020

شكر وتقدير
يـر مجلـس إدارة رشكـة مدينـة املعرفـة االقتصاديـة أن يرفـع ملقـام خـادم الحرمـن الرشيفـن امللك 
سـلامن بـن عبدالعزيـز آل سـعود وويل عهـده األمـن صاحـب السـمو امللـي األمر محمد بن سـلامن 
بـن عبدالعزيـز - يحفظهـم اللـه - خالـص الشـكر والتقديـر ملـا يقدمونـه مـن جهـود لرفعـة وطننـا 
الحبيـب كـام ويتقـدم املجلـس بشـكره وتقديـره لحكومـة خـادم الحرمـن الرشيفـن الرشـيدة عـىل 
دعمهـا ورعايتهـا املسـتمرة للقطـاع الخـاص واملـدن االقتصاديـة وبخالـص الشـكر والتقديـر لصاحـب 
السـمو امللـي األمـر فيصـل بـن سـلامن بـن عبدالعزيـز أمـر منطقـة املدينـة املنـورة ونائبـه صاحب 
السـمو امللـي األمـر سـعود بـن خالـد الفيصل عـىل دعمهـم للرشكـة ورعايتهـم فعاليتها خـالل العام 
2020م� وبالشـكر والتقديـر ملسـاهمي الرشكـة عـىل ثقتهـم ودعمهـم، داعـن اللـه عز وجـل أن يتوج 

هـذه الثقـة والدعـم بتطـور وازدهـار الرشكة� 

والله ويل التوفيق���

مجلس إدارة رشكة مدينة املعرفة االقتصادية

مارس 2021م
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مراجعـة القوائـم املالية املوحـدة املرفقة�
كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةأمر املراجعة الرئييس

انخفاض قيمة العقارات االستثامرية وقيد التطوير

ُسـجلت العقـارات االسـتثامرية وقيـد التطويـر بالتكلفة ناقص االسـتهالك 

واالنخفـاض يف القيمـة، إن وجـدت� كـام يف 31 ديسـمرب 2020م، بلغـت 

 2,566 مبلـغ  التطويـر  وقيـد  االسـتثامرية  للعقـارات  الدفرتيـة  القيـم 

مليـون ريـال سـعودي و86 مليـون ريـال سـعودي عـىل التـوايل )2019م: 

كال  ميثـل  سـعودي(�  ريـال  و165مليـون  سـعودي  ريـال  2,513مليـون 

الحسـابن مجتمعن نسـبة %81 )2019م: %80( من مجموع موجودات 

املجموعـة� 

تتـم مراجعـة القيـم الدفرتية لهـذه املوجودات سـنوياً مـن اإلدارة لتقييم 

مـا إذا كان هنـاك انخفـاض يف القيمـة� ويف حـال وجـود مـؤرشات عـىل 

االنخفـاض يف القيمـة، يتـم عمـل تقييـم النخفـاض القيمـة، مـع األخـذ 

العادلـة لهـذه املوجـودات، لتحديـد مـا إذا كانـت  القيمـة  يف االعتبـار 

الدفرتيـة�  القيـم  تعـادل  انهـا  أو  تتجـاوز  لالسـرتداد  القابلـة  القيمـة 

القيـم  لتقديـر  )“املُقيـم”(  معتمـداً  ُمقيـامً خارجيـاً  أرشكـت املجموعـة 

العادلـة باسـتخدام منهجيـة التقييم السـوقية التـي تسـتند إىل افرتاضات 

جوهريـة�  وتقديـرات 

املبيعـات  كأسـعار  وتقديـرات  جوهريـاً  حكـامً  الطريقـة  هـذه  تتنـاول 

ومعـدل االشـغال وإيجـارات السـوق ومعدالت الخصـم والقيـم النهائية، 

مبـا فيهـا التقلبـات االقتصاديـة وتأثـرات جائحـة كوفيـد - 19 عىل اعامل 

املجموعـة� 

اعتربنـا هـذا أمـر مراجعـة رئيي نظـراً ألن االنخفـاض يف قيمـة العقارات 

االسـتثامرية وقيـد التطويـر يتطلـب مـن اإلدارة عمـل أحـكام جوهريـة 

واسـتخدام افرتاضـات وتقديـرات قد ال تكون مؤكـدة يف طبيعتها� إن األثر 

املحتمـل النخفـاض قيمـة العقارات االسـتثامرية وقيد التطويـر قد يكون 

جوهريـاً عـىل القوائـم املالية املوحـدة للمجموعة�

الرجـاء الرجـوع إىل اإليضاحـن )4-8 و4-9( حول القوائـم املالية املوحدة 

ملزيـد مـن التفاصيل حول السياسـات املحاسـبية الهامـة، واإليضاحن )3-

1-1 و3-1-2( فيـام يتعلـق بالتقديـرات واالحـكام املحاسـبية الجوهريـة، 

واإليضاحـن )9 و10( فيـام يتعلـق باإليضاحـات ذات الصلة� 

قمنا بتنفيذ، من بن أمور أخرى، إجراءات املراجعة التالية:

فحـص إجـراءات اإلدارة يف تحديـد مـؤرشات االنخفـاض يف القيمـة التـي 

تتعلـق بالعقـارات االسـتثامرية وقيـد التطويـر� 

تقييم موضوعية واستقاللية وكفاءة وخربة املقيم� 

العينـة،  أسـاس  عـىل  لفحـص،  لدينـا  التقييـم  مختـي  بـارشاك  قمنـا 

أسـاليب التقييـم واملنهجيـة التـي اسـتخدمها مقيـم اإلدارة، وكذلـك فحص 

املبيعـات ومعـدل االشـغال وإيجـارات  االفرتاضـات والتقديـرات وأسـعار 

السـوق وإيـرادات اإليجـار املسـتقبلية ومعدالت الخصـم والقيـم النهائية، 

مبـا فيهـا التقلبـات االقتصاديـة وتأثـرات جائحـة كوفيـد - 19 عـىل اعـامل 

املجموعـة للتأكـد من مـدى معقولية االفرتاضـات والتقديرات املسـتخدمة 

لتحديـد القيمـة العادلـة للعقـارات االسـتثامرية وقيـد التطويـر� 

يف  املسـتخدمة  املتوقعـة  النقديـة  التدفقـات  يف  املعطيـات  دقـة  اختبـار 

التقييـم الـذي تـم إجـراؤه مـن املُقيـم� 

تنفيـذ تحليـل الحساسـية عىل االفرتاضـات الجوهرية لتقييـم تأثرات القيم 

العادلـة وتقديـر تأثـر التغـرات يف االفرتاضـات الجوهريـة عـىل االسـتنتاج 

الـذي توصلت إليـه اإلدارة� 

التحقـق مـن محـارض اجتامعـات مجلـس اإلدارة والتأكـد من أنـه ال توجد 

قـرارات بخصـوص التخـيل عـن أو اسـتبعاد العقـارات االسـتثامرية وقيـد 

التطويـر خـالل السـنوات الحاليـة ويف املسـتقبل� 

فحـص مـدى كفاية العـرض واإلفصاحات التي تتعلق باالفرتاضات األساسـية 

والتقديـرات وتحليل الحساسـية يف القوائـم املالية املوحدة املرفقة� 

تقرير المراجع المستقل
إىل املساهمني يف رشكة مدينة املعرفة االقتصادية

)رشكة مساهمة سعودية(

الرأي
لقـد راجعنـا القوائـم املالية املوحدة لــِ رشكة مدينة املعرفة االقتصادية )رشكة مسـاهمة سـعودية( )“الرشكة 
األم”( ورشكاتهـا التابعـة )“املجموعـة”(، والتي تشـمل قامئـة املركز املايل املوحدة كام يف 31 ديسـمرب 2020م، 
وقامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل اآلخـر املوحـدة، وقامئـة التغـرات يف حقـوق امللكيـة املوحـدة، 
وقامئـة التدفقـات النقديـة املوحـدة للسـنة املنتهيـة يف ذلـك التاريـخ، واإليضاحـات املرفقـة بالقوائـم املالية 

املوحـدة، مبـا يف ذلـك ملخص بالسياسـات املحاسـبية الهامة�

يف رأينـا، إن القوائـم املاليـة املوحـدة املرفقـة تظهر بعـدل، من كافة النواحـي الجوهرية، املركـز املايل املوحد 
للمجموعـة كـام يف 31 ديسـمرب 2020م وأدائهـا املـايل املوحـد وتدفقاتهـا النقديـة املوحـدة للسـنة املنتهيـة 
يف ذلـك التاريـخ، وفًقـا للمعايـر الدوليـة للتقريـر املـايل املعتمـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية، واملعايـر 

واإلصـدارات األخـرى املعتمـدة من الهيئـة السـعودية للمحاسـبن القانونين�

أساس الرأي
متـت مراجعتنـا وفقـا للمعايـر الدوليـة للمراجعـة املعتمـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية� إن مسـؤوليتنا 
مبوجـب تلـك املعايـر تـم توضيحهـا يف قسـم “مسـؤوليات املراجع عـن مراجعة القوائـم املاليـة املوحدة” يف 
تقريرنـا� ونحـن مسـتقلون عـن املجموعـة وفقـاً لقواعـد سـلوك وآداب املهنـة املعتمـدة يف اململكـة العربية 
السـعودية وذات الصلـة مبراجعتنـا للقوائـم املاليـة املوحـدة، وقـد وفّينـا أيضاً مبسـؤولياتنا األخالقيـة االخرى 
وفقـاً لهـذه القواعـد� ويف اعتقادنـا، فـإن أدلـة املراجعـة التي حصلنـا عليها تُعـد كافية ومالمئة لتوفر أسـاس 

إلبـداء رأينا�

أمر آخر 
متـت مراجعـة القوائـم املاليـة املوحـدة للمجموعـة للسـنة املنتهيـة يف 31 ديسـمرب 2019م مـن قبـل مراجع 

آخـر والـذي أبـدى رأيـاً غـر معدل حـول تلك القوائـم املاليـة يف 8 مـارس 2020م�

أمور المراجعة الرئيسية
أمـور املراجعـة الرئيسـية هـي تلـك األمـور التـي كانـت، بحسـب حكمنـا املهنـي، لهـا األهميـة البالغـة عند 
مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية� وقد تم تناول هذه األمور يف سـياق مراجعتنا للقوائم املالية 
املوحـدة ككل، ويف سـياق تكويـن رأينـا بهـذا الصدد، وال نقدم رأياً مسـتقالً حول هذه األمـور� وبخصوص كل 
أمـر أدنـاه، يوجـد وصـف للكيفيـة التـي عالجت بهـا مراجعتنـا كل أمر من هـذه األمور ضمن ذلك السـياق�

لقـد التزمنـا مبسـؤولياتنا التـي تم توضيحها يف قسـم مسـؤوليات املراجع عن مراجعة القوائـم املالية املوحدة 
يف تقريرنـا، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بهـذه األمـور� وبنـاًء عليـه، تضمنـت مراجعتنـا تنفيـذ اإلجـراءات التـي 
ُصممـت لالسـتجابة لتقييمنـا ملخاطـر التحريـف الجوهـري يف القوائـم املالية املوحـدة� توفر نتائـج إجراءات 
املراجعـة التـي قمنـا بهـاـ  مبـا يف ذلك اإلجـراءات التي تم تنفيذهـا ملعالجة األمـور أدناهـ  أساسـاً لرأينا حول 
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بطريقـة أخـرى أنهـا محرفة بشـكل جوهري�

عنـد قراءتنـا للتقريـر السـنوي للمجموعـة لسـنة 2020م، وإذا ما تبن لنا وجـود تحريف جوهـري فيه، فإنه 
يجـب علينـا اإلبالغ عـن هذا األمر للمسـؤولن عـن الحوكمة�

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
إن اإلدارة هـي املسـؤولة عـن إعـداد القوائـم املاليـة املوحـدة وعرضهـا بشـكل عادل وفقـاً للمعايـر الدولية 
للتقريـر املـايل املعتمـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية واملعايـر واإلصـدارات األخـرى املعتمدة مـن الهيئة 
السـعودية للمحاسـبن القانونين، ووفقاً ألحكام نظام الرشكات والنظام األسـايس للرشكة األم، وهي املسـؤولة 
عـن الرقابـة الداخليـة التـي ترى أنهـا رضورية لتمكينهـا من إعداد قوائـم مالية موحدة خاليـة من التحريف 

الجوهري، سـواًء بسـبب غـش أو خطأ�

وعنـد إعـداد القوائـم املاليـة املوحـدة، فـإن اإلدارة هي املسـؤولة عن تقييم قـدرة املجموعة عىل االسـتمرار 
وفقـا ملبـدأ االسـتمرارية، وعـن اإلفصـاح، بحسـب مـا هـو مناسـب، عـن األمـور ذات العالقـة باالسـتمرارية، 
واسـتخدام مبـدأ االسـتمرارية كأسـاس يف املحاسـبة، مـا مل تكـن هنـاك نية لـدى اإلدارة لتصفيـة املجموعة أو 

إيقـاف عملياتهـا، أو عـدم وجـود بديـل واقعي سـوى القيـام بذلك�

إن املكلفن بالحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقرير املايل يف املجموعة�

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثـل أهدافنـا يف الحصـول عـىل تأكيـد معقـول فيـام إذا كانـت القوائـم املاليـة املوحـدة ككل خاليـة مـن 
تحريـٍف جوهـري ناتـج عـن غـش أو خطأ، وإصـدار تقريـر املراجع الـذي يتضمن رأينـا� إن التأكيـد املعقول 
هـو مسـتوى عـاٍل مـن التأكيـد، إال أنـه ليـس ضامنـاً عـىل أن املراجعـة التـي تـم القيـام بهـا وفقـا للمعايـر 
الدوليـة للمراجعـة املعتمـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية ستكشـف دامئاً عـن تحريٍف جوهـري موجود� 
وميكـن أن تنشـأ التحريفـات عـن غـش أو خطـأ، وتَُعـد جوهريـة، مبفردهـا أو يف مجموعهـا، إذا كان بشـكل 
معقـول ميكـن توقـع أنهـا سـتؤثر عـىل القـرارات االقتصاديـة التـي يتخذهـا املسـتخدمون بنـاًء عـىل هـذه 

القوائـم املاليـة املوحدة�

وكجـزء مـن املراجعـة وفقا للمعايـر الدولية للمراجعـة املعتمدة يف اململكـة العربية السـعودية، فإننا منارس 
الحكـم املهنـي ونحافـظ عىل نزعة الشـك املهنـي خالل املراجعـة� ونقوم أيضـاً مبا ييل:

تحديـد وتقييـم مخاطـر التحريفـات الجوهريـة يف القوائـم املاليـة املوحـدة سـواء بسـبب غـش أو 	�

خطـأ، وتصميـم وتنفيـذ إجـراءات مراجعـة اسـتجابة لتلـك املخاطـر، والحصـول عـىل أدلـة مراجعة 

كافيـة ومناسـبة لتوفـر أسـاس إلبـداء رأينـا� ويعـد خطر عـدم اكتشـاف تحريف جوهـري ناتج عن 

غـش أعـىل مـن الخطـر الناتـج عـن خطـأ، ألن الغـش قـد ينطـوي عـىل تواطـؤ أو تزويـر أو حـذف 

متعمـد أو إفـادات مضللـة أو تجـاوز إجـراءات الرقابـة الداخليـة�

التوصـل إىل فهـم للرقابـة الداخليـة ذات الصلـة باملراجعـة مـن أجـل تصميـم إجـراءات املراجعـة 	�

املالمئـة يف ظـل الظـروف القامئـة، وليـس لغـرض إبـداء رأي يف فاعليـة الرقابـة الداخليـة للمجموعـة�

كيف عالجت مراجعتنا أمور املراجعة الرئيسيةأمر املراجعة الرئيي

االعتراف باإليرادات 
تقـوم املجموعـة باالعـرتاف باإليـرادات مبوجـب متطلبـات املعيـار الدويل 

للتقاريـر املاليـة رقـم 15 “اإليـرادات مـن العقـود مـع العمالء” لـكل عقد 

مـن عقودهـا مـع العمـالء� يتـم تطبيـق بعـض األحـكام والتقديـرات يف 

تقييـم توقيـت االعـرتاف باإليـرادات وقياس اإليـرادات بناًء عىل اسـتكامل 

التزامـات األداء األساسـية� 

أ. تقـدر املجموعـة إجـاميل تكاليـف التطويـر والبنيـة التحتيـة املطلوبـة 

للوفاء بالتزامات األداء املتعلقة مببيعات األرايض، وتحدد النسـبة املناسـبة 

مـن اإليـرادات والتكلفـة ذات الصلـة إىل حد اإليفاء أو اسـتكامل التزامات 

األداء كـام يف نهايـة فـرتة التقرير� 

ب. بالنسـبة لبعـض املرشوعـات السـكنية، تقوم املجموعة ببيـع العقارات 

أو الوحـدات وفقـا لخطط سـداد ترتاوح من ثالث إىل سـبع سـنوات، وعىل 

هـذا النحـو، فـإن العقد مـع العمالء يتضمـن عنر متويل هـام عند بداية 

العقـد والـذي يتضمـن حكـام إداريـا هامـا عـىل معـدل الخصـم املناسـب 

ومخاطـر االئتـامن املتوقعة� لحسـاب معدل الخصم املناسـب السـتخدامه 

يف االحتسـاب، قامـت اإلدارة بـإرشاك متخصـص لتحديـد معـدل الخصـم 

املناسـب الـذي يعكـس عنر التمويـل يف العقود بن املجموعـة والعمالء، 

مـن خـالل النظـر يف الخصائـص االئتامنيـة للعميـل الـذي يتلقـى التمويل 

وأي ضامنـات يقدمهـا العميل�

باإليـرادات كأمـر مراجعـة رئيـي بسـبب أهميـة  تقييـم االعـرتاف  تـم 

تقييـم  يف  إجراؤهـا  تـم  التـي  والتقديـرات  املطبقـة  واألحـكام  التقييـم 

توقيـت االعـرتاف باإليـرادات وقياس وتخصيص اإليـرادات اللتزامات األداء 

وتحديـد معـدالت الخصـم� 

الرجـاء الرجـوع لإليضـاح 3-1-3 و4-18 للحصـول عـىل التفاصيـل حـول 

األحـكام املطبقـة والتقديـرات التـي تـم إجراؤهـا يف االعـرتاف باإليـرادات 

املتعلقـة مبعامـالت بيـع األرايض وتحديـد عنـر التمويـل الهـام، و إىل 

اإليضـاح 14 و24حـول اإلفصاحـات ذات الصلـة� 

قمنا بتنفيذ، من بن امور اخرى، إجراءات املراجعة التالية:

فهم رشوط واحكام العقود مع العمالء عىل اساس العينة� 

مراجعـة معايـر تخصيـص تكلفـة البنيـة التحتيـة عىل قطـع األرايض ذات 

الصلـة، وتحديـد اإليـرادات ذات الصلة�

راجعنـا عـىل أسـاس العينـة، تكاليـف التطوير والبنيـة التحتية التي سـيتم 

تكبدهـا عـىل األرايض والعقـود ذات الصلـة مـع املورديـن لتكاليـف البنية 

والبنيـة  األرض  تكلفـة  بـن  اإليـرادات  توزيـع  وإعـادة حسـاب  التحتيـة 

� لتحتية ا

تم اختبار دقة واكتامل االحتساب لإليرادات والتكلفة ذات الصلة�

بالنسبة للعقود التي تحتوي عىل عنر متويل هام:

ارشاك االخصـايئ الداخـيل لدينـا لتقييـم مـدى مالمئة معـدل الخصم الذي 

اسـتخدمته اإلدارة مـع الرجـوع إىل الخصائـص االئتامنيـة للعميـل الـذي 

سـيحصل عـىل التمويـل واي ضامنـات يقدمهـا العميـل�

فحصنـا، عـىل أسـاس العينـة، العقود مـع العمالء للفلـل السـكنية وتأكدنا 

مـن وجـود عقـد موقـع بن املجموعـة والعميـل، وأن تسـليم الفيال حدث 

خـالل السـنة، وأنـه تـم احتسـاب قيمـة عنـر التمويـل الجوهـري وفقـاً 

ير�  للمعا

لإليـرادات  الهـام  التمويـل  عنـر  احتسـاب  واكتـامل  دقـة  اختبـار  تـم 

الصلـة� ذات  والتكلفـة 

قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات يف القوائم املالية املوحدة�

المعلومــات األخــرى الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعة لعــام 2020

تشـتمل املعلومـات األخـرى عـىل املعلومـات الـواردة يف التقرير السـنوي للمجموعـة لسـنة 2020م، بخالف 
القوائـم املاليـة املوحـدة وتقريـر املراجع حولهـا� إن اإلدارة هي املسـؤولة عن املعلومات األخـرى يف تقريرها 
السـنوي� يتوقـع أن يكـون التقريـر السـنوي للمجموعـة لسـنة 2020م متاحاً لنا بعـد تاريخ تقريـر املراجع�

ال يغطـي رأينـا حـول القوائـم املاليـة املوحـدة تلـك املعلومـات األخـرى، ولـن نُبـدي أي شـكل مـن أشـكال 
االسـتنتاج التأكيـدي حولهـا�

وبخصـوص مراجعتنـا للقوائـم املاليـة املوحـدة، فـإن مسـؤوليتنا هـي قـراءة املعلومـات األخرى املشـار إليها 
أعـاله عنـد توفرهـا، وعنـد القيـام بذلـك يتم األخذ يف الحسـبان مـا إذا كانـت املعلومات األخرى غر متسـقة 
بشـكل جوهـري مـع القوائـم املاليـة املوحـدة، أو مـع املعرفـة التـي حصلنـا عليها خـالل املراجعـة، أو يظهر 

69 
68

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020



املحاسـبية 	� التقديـرات  املسـتخدمة ومـدى معقوليـة  املحاسـبية  السياسـات  تقييـم مـدى مالمئـة 

اإلدارة� بهـا والتـي أعدتهـا  املتعلقـة  واإلفصاحـات 

اسـتنتاج مـدى مالمئـة تطبيـق اإلدارة ملبـدأ االسـتمرارية يف املحاسـبة، واسـتناداً إىل أدلـة املراجعـة التـي تـم 
الحصـول عليهـا، فيـام إذا كان هنـاك عـدم تأكـد جوهـري يتعلق بأحداث أو ظـروف قد تثر شـكا كبرا حول 
قـدرة املجموعـة عـىل االسـتمرار يف العمل وفقا ملبدأ االسـتمرارية� وإذا ما تبن لنا وجـود عدم تأكد جوهري، 
يتعـن علينـا لفـت االنتبـاه يف تقريرنـا إىل اإلفصاحـات ذات العالقة الـواردة يف القوائم املاليـة املوحدة، أو إذا 
كانـت تلـك االفصاحـات غـر كافيـة، عندها يتم تعديـل رأينا� تسـتند اسـتنتاجاتنا إىل أدلة املراجعـة التي تم 
الحصـول عليهـا حتـى تاريـخ تقريـر املراجـع� ومع ذلـك، فإن األحـداث أو الظروف املسـتقبلية قـد تؤدي إىل 

توقـف املجموعة عن االسـتمرار يف أعاملها كمنشـأة مسـتمرة�

تقييـم العـرض العـام، وهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت 	�

القوائـم املاليـة املوحـدة تعـرب عـن املعامـالت واألحـداث التـي متثلهـا بطريقـة تحقق عرضـاً عادالً�

الحصول عىل ما يكفي من أدلة مراجعة مالمئة فيام يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة 	�

التجاريـة داخـل املجموعـة، إلبداء رأي حول القوائـم املالية املوحدة� ونحن مسـؤولون عن التوجيه 

واإلرشاف ومراجعـة حسـابات املجموعـة� ونظـل الجهـة الوحيـدة املسـؤولة عـن رأينـا يف املراجعة�

ونحـن نتواصـل مـع املكلفـن بالحوكمة فيـام يتعلق بجملة أمور مـن بينها نطاق املراجعـة وتوقيتها املخطط 
لهـام والنتائـج املهمـة للمراجعـة، مبـا يف ذلـك أي أوجـه قصـور مهمـة يف الرقابـة الداخليـة نقـوم باكتشـافها 

أثنـاء مراجعتنا�

كـام اننـا نقـوم بتزويـد املكلفن بالحوكمة ببيـان يفيد بأننا التزمنـا باملتطلبات األخالقيـة ذات الصلة املتعلقة 
باالسـتقاللية، وابالغهـم بجميـع العالقـات واألمـور األخـرى التـي قـد يعتقـد بأنهـا تؤثـر بشـكل معقول عىل 

اسـتقالليتنا، ووسـائل الحاميـة ذات العالقـة، حيثـام يتطلب ذلك�

ومـن األمـور التـي تـم إبالغهـا للمكلفـن بالحوكمـة، نحدد تلـك األمور التـي كانت لهـا األهميـة البالغة عند 
مراجعـة القوائـم املاليـة املوحـدة للفـرتة الحاليـة، وبنـاًء عـىل ذلـك تَُعد األمـور الرئيسـة للمراجعـة� ونوضح 
هـذه األمـور يف تقريرنـا مـا مل مينـع نظـام أو الئحـة اإلفصـاح العلنـي عـن األمـر، أو عندما - يف ظـروف نادرة 
للغايـة - نـرى أن األمـر ال ينبغـي اإلبـالغ عنـه يف تقريرنـا بسـبب أن التبعـات السـلبية لإلبـالغ عنهـا تفوق - 

بشـكل معقـول - املصلحـة العامـة من ذلـك اإلبالغ�

عن إرنست ويونغ
عبدالله عيل املكرمي محاسب قانوين

رقم الرتخيص 476 | 1442هـ | 2021م | جدة

0.9.م0.0.مإيضاح

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

 50,299,270 749,798,155ممتلكات ومعدات

 2,512,980,719 92,565,716,142عقارات استثامرية

 ــ 12124,772,392موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

 913,110 8907,981املوجودات غر امللموسة

 4,715,675 273,511,674أصل حق االستخدام

 765,.84,.8 6,704,883..14موجودات العقود

 539,.650,75,. 7..,..4,.86,.مجموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

 164,625,086 1085,808,790عقارات قيد التطوير 

 16,684,469 1318,077,782ذمم مدينة تجارية

 41,045,766 1449,971,078موجودات العقود

 4,338,136 1521,657,990مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 265,989,889 1646,088,167استثامرات قصرة األجل

 196,864,217 17180,043,033نقد وما يف حكمه

 689,547,563 646,840,.40مجموع املوجودات املتداولة

 .0.,99.,3,340 63,058,067.,3مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

 3,393,000,000 233,393,000,000رأس املال

)269,722,506()294,654,961(خسائر مرتاكمة

 77,494.,3..,3 3,098,345,039حقوق امللكية العائدة لحملة األسهم يف الرشكة األم

 93,448,191 1193,333,504حصص غر مسيطرة

 6,7.5,685..,3 678,543,.9.,3مجموع حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة

 7,024,313 217,406,722منافع موظفن

 3,128,568 271,925,521التزامات عقود ايجار

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

 8,468,344. 43.,.9,33مجموع املطلوبات غري املتداولة
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0.9.م0.0.مإيضاح

العمليات املستمرة
 760,334,.5. 936,069,.....4.إيرادات

)105,398,098()88,399,271(2�24تكلفة اإليرادات
 36.,.46,36 4,536,798.إجايل الربح

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

 .634,57 4,486,085إيرادات أخرى، صايف
 5,122,292)11,770,189()خسارة( ربح تشغييل

 13,269,035 5,391,096إيرادات متويل
)449,517( ــ34خسارة استبعاد رشكات تابعة

 19,757,117 ــإعادة قياس للقيمة العادلة لحصة موجودة سابقاً يف مرشوع مشرتك 
 812,890 ــ1مكسب من اقتناء رشكة تابعة

)48,643.().0.,90.(7.تكلفة متويل
 74.,63.,38)95.,6,569()الخسارة( الربح قبل الزكاة من العمليات املستمرة

)..9,940,0.()67,0.8.,7.(..مرصوف الزكاة
 .5.,8,3.3.)3,836,3.3.(صايف )الخسارة( الربح للسنة من العمليات املستمرة

العمليات املتوقفة
)78,563.().7.,.00,.(34الخسارة بعد الزكاة للسنة من العمليات املتوقفة

 44,589.,8.)5,837,585.(صايف )الخسارة( الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إىل قامئة الربح أو الخسارة يف الفرتات الالحقة:
 65,541 ــخسارة اكتوارية من استبعاد رشكة تابعة

 387,436)389,672(1�21إعادة قياس )خسارة( مكسب عىل برامج املنافع املحددة
)389,672(452,977 

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

0.9.م0.0.مإيضاح

صايف )الخسارة( الربح املتعلق بـ:

5.7,.6.,8.)898,..5,7.(حملة األسهم يف الرشكة األم

)7,9.8.()4,687..(حصص غر مسيطرة

).5,837,585(.8,.44,589

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل املتعلق بـ:

18,615,494)26,112,570(حملة األسهم يف الرشكة األم

)7,9.8.()4,687..(حصص غر مسيطرة

).6,..7,.57(.8,597,566

)الخسارة( الربح للسهم العائد إىل حملة األسهم بالرشكة

0.054)0.076(8.)خسارة( ربحية السهم األساسية واملخفضة بالريال السعودي للسهم

)الخسارة( الربح للسهم من العمليات املستمرة العائد إىل حملة األسهم بالرشكة:

054�0)070�0(28)خسارة( ربحية السهم األساسية واملخفضة بالريال السعودي للسهم

تــم االعتــامد واملوافقــة عــىل إصــدار هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة مبــا يف ذلــك اإليضاحــات املرفقــة واملعلومــات التفســرية األخــرى 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة

0.9.م0.0.مإيضاح

املطلوبات املتداولة

2,095,6364,312,375ذمم دائنة تجارية

271,861,1791,141,463التزامات عقود ايجار

504,300 ــ14مطلوبات العقود

233,633 ــمكسب مؤجل 

1946,162,97488,126,761مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

2211,927,49210,786,541الزكاة

05,073.,05..8.,047,.6مجموع املطلوبات املتداولة

3,573,4.7..379,5.4,.7مجموع املطلوبات

.0.,99.,63,058,0673,340.,3مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

تـم االعتـامد واملوافقـة عىل إصدار هذه القوائم املاليـة املوحدة مبا يف ذلك اإليضاحـات املرفقة واملعلومات 
التفسـرية األخرى من قبل مجلس اإلدارة�
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العائد لحملة حقوق امللكية يف الرشكة األم

حصة غر املجموعخسائر مرتاكمةرأس املال

مسيطرة

مجموع حقوق 

امللكية

 )288,338,000(3,393,000,000الرصيد كام يف 1 يناير 2019م

3,104,662,000

94,449,169  

3,199,111,169

 44,589.,8.)7,9.8.( 5.7,.6.,8. 5.7,.6.,8. ــصايف الربح )الخسارة( للسنة

 977,.45 ــ 977,.45 977,.45 ــالدخل الشامل اآلخر للسنة

 18,597,566)17,928( 18,615,494 18,615,494مجموع الدخل الشامل )الخسارة( للسنة

)983,050()983,050( ــ ــ ــاستبعاد رشكة تابعة )إيضاح 34(

3,216,725,685 3,123,277,49493,448,191)269,722,506(3,393,000,000الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2019م

)5,837,585.()4,687..()898,..5,7.()898,..5,7.( ــصايف خسارة الفرتة

).389,67( ــ).389,67().389,67( ــالدخل الشامل اآلخر للسنة

)26,227,257()114,687()26,112,570()26,112,570( ــمجموع الخسارة الشاملة للسنة

 1,180,115 ــ 1,180,115 1,180,115 ــالعمليات املتوقفة )إيضاح 34( 

678,543,.9.,3 3,098,345,03993,333,504).94,654,96.(3,393,000,000الرصيد كا يف .3 ديسمرب 0.0.م

تــم االعتــامد واملوافقــة عــىل إصــدار هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة مبــا يف ذلــك اإليضاحــات املرفقــة واملعلومــات التفســرية األخــرى مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة

0.9.م0.0.مإيضاح

األنشطة التشغيلية

 74.,63.,38)95.,6,569()الخسارة( الربح قبل الزكاة من العمليات املستمرة

)78,563.().7.,.00,.(الخسارة قبل الزكاة من العمليات املتوقفة

)8,570,567(38,084,6.. 

تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إىل صايف التدفقات النقدية:

 449,5.7 ــ34خسارة استبعاد رشكة تابعة

)19,757,117( ــإعادة قياس للقيمة العادلة لحصة موجودة سابقاً يف مرشوع مشرتك

)812,890( ــ1مكسب من صفقة اقتناء رشكة تابعة

)13,269,035()5,391,096(إيرادات متويل

 1,447,199 211,557,815مخصص منافع موظفن

 ــ)1,262,984(عمليات متوقفة - منافع موظفن 

 248,643 27190,202تكلفة متويل عىل التزامات عقود اإليجار

 1,607,617 71,505,048استهالك ممتلكات ومعدات

 2,908 ــخسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 1,204,001 271,204,001استهالك موجودات حق االستخدام

 57.,..4 567,.838إطفاء موجودات غري ملموسة

)10,385,014(9,616,711 

تعديالت عىل رأس املال العامل:

 84.,436,.. 96.,78,8.6عقارات 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.,79.,50(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة وغري متداولة أخرى

)33,859,793()...,3..,46(النقد املستخدم يف العمليات

)1,179,551()302,094(21منافع موظفن مدفوعة

)21,761,265()16,126,067(22زكاة مدفوعة

)56,800,609()83.,.55,.6(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

0.9.م0.0.مإيضاح

األنشطة االستثارية

)700,000,000()7,000,000..(6.استثارات قصرية األجل

 820,000,000 446,000,000متحصالت من استثامر قصرة األجل 

 14,953,563 6,292,818إيرادات متويل مستلمة

 ــ)124,772,392(استثامرات وأدوات مالية

)26,558,528( ــصايف النقد املدفوع عن االستحواذ عىل رشكة تابعة

)20,565,061()52,735,423(9إضافات إىل االستثامرات العقارية
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)1,591,057()1,003,933(7إضافات إىل املمتلكات واملعدات

)132,292()377,438(8إضافة إىل موجودات غر ملموسة 

 1,090,610 ــ34متحصالت من بيع رشكة تابعة

 35.,97.,87 .46,403,63صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثارية

األنشطة التمويلية

).673,06()673,533(7.سداد الجزء األسايس من التزامات عقود إيجار

).673,06()673,533(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

 29,723,565)16,821,184(الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

 167,140,602 196,864,217النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

50 ــيضاف: النقد وما يف حكمه عند اقتناء رشكة تابعة 

 7..,96,864. 7.80,043,033.النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة من العمليات املستمرة

معلومات إضافية غري نقدية

 090,6.0,. ــمثن استبعاد رشكة تابعة )إيضاح 34(

 ــ 1,180,115الغاء االعرتاف بالخسائر املرتاكمة نتيجة استبعاد العمليات املتوقفة

11,322,616 ــتعديالت مبالغ مستحقة الدفع عىل االستثامرات العقارية

تـم االعتـامد واملوافقـة عىل إصـدار هذه القوائـم املالية املوحدة مبـا يف ذلك اإليضاحات املرفقـة واملعلومات 
التفسـرية األخرى من قبـل مجلس اإلدارة�

1. معلومات الشركة
تتكـون رشكـة مدينة املعرفة االقتصادية )“الرشكة”( ورشكاتها التابعة )يشـار إليهـم مجتمعن بـِ “املجموعة”( 
مـن الرشكـة ورشكاتهـا التابعـة السـعودية املختلفـة� تعمـل املجموعـة يف مجـال تطويـر العقـارات واملـدن 
االقتصاديـة واملشـاريع التطويريـة األخـرى مبـا يف ذلك مشـاريع البنية التحتية وشـبكات االتصـاالت محطات 
توليـد الطاقـة الكهربائيـة، ومحطـات معالجـة املياه واألعـامل األخرى املرتبطـة بتطوير املـدن االقتصادية يف 
اململكـة العربيـة السـعودية� متتلـك الرشكـة قطـع أرايض يف املدينـة املنـورة وتعتـرب املُطّور الرئيي املسـؤول 

عـن تحويـل هـذه األرايض إىل مدينـة اقتصادية� 

إن الرشكـة هـي رشكة مسـاهمة سـعودية تأسسـت يف اململكة العربية السـعودية مبوجب قـرار وزارة التجارة 
واالسـتثامر رقـم 256/ ق بتاريـخ 15 شـعبان 1431هــ )27 يوليـو 2010م( وسـجلت الرشكـة مبوجـب سـجل 
تجـاري رقـم 4650071196 الصـادر يف املدينة املنورة بتاريخ 23 شـعبان 1431هـ )4 أغسـطس2010م(� وقد 

تـم إدراج أسـهم الرشكـة يف سـوق األوراق املالية السـعودية )تداول(�

إن العنـوان املسـجل للرشكـة هـو ديـوان املعرفـة، طريق امللـك عبـد العزيـز، ص�ب� 43033 املدينـة املنورة 
41561، اململكـة العربية السـعودية�

لـدى الرشكـة فـرع باسـم معهـد املدينـة للقيـادة والريـادة )“مايل” أو “الفـرع”( الـذي ينفذ برامـج للتعليم 
والتدريـب لكبـار املوظفـن ومقـره يف املدينة املنـورة مبوجب الرتخيص رقـم 4650053318 بتاريخ 21 شـوال 
1432هــ املوافق 19 سـبتمرب 2011م الصادر عن املؤسسـة العامة للتدريب التقنـي واملهني باململكة العربية 

السـعودية� تـم تصنيف عمليـات الفرع كعمليـات متوقفة )الرجـوع إىل اإليضاح 34(�

تتضمـن القوائـم املاليـة املوحـدة املرفقـة حسـابات الرشكـة وفرعهـا ورشكاتهـا التابعـة التاليـة والتـي تعمـل 

مبوجـب سـجالت تجاريـة منفصلـة

رأس املال املدفوعبلد التأسيسرشكات تابعة
نسبة امللكية الفعلية

2019م2020م

%100%1,000,000100السعوديةرشكة منشآت املعرفة العقارية املحدودة )“منشآت”(

%100%633,000,000100السعوديةرشكة مشاريع املعرفة العقارية املحدودة )“مشاريع”(

%80%467,765,00080السعوديةرشكة الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة )“الغراء”(

 ــ ــ1,333,300السعوديةرشكة مدرار العامة لإلنشاءات املحدودة )“مدرار”( )إيضاح 34( 

%100%50,000,000100السعوديةرشكة املعرفة العقارية املحدودة )“أماك”( 

%100%56,400,000100السعوديةرشكة مكارم للضيافة املحدودة )“مكارم للضيافة”( )اإليضاح أدناه(

 ــ%20,00080السعوديةرشكة بوابة املدينة العقارية )“بوابة املدينة”( )اإليضاح أدناه(

بتاريـخ 24 يونيـو 2020م، بـدأت الرشكـة مرشوعـاً جديـداً مـن خـالل إنشـاء رشكة تابعـة، وهي رشكـة بوابة 
املدينـة )الرشكـة التابعـة(� متتلـك املجموعـة نسـبة %80 مـن الرشكـة التابعـة� وقـد تـم تحويـل األرايض 

وتكاليـف البنيـة التحتيـة ذات الصلـة مـن رشكـة الغـراء�

خـالل عـام 2019، وافـق مجلـس إدارة الرشكـة عـىل االسـتحواذ املقـرتح لحصـص امللكيـة املتبقيـة البالغـة 
خمسـن باملائـة مـن رشكة مـكارم املعرفـة للضيافة مقابـل 26,558,528 ريال سـعودي� بعـد موافقة مجلس 
اإلدارة، قدمـت الرشكـة عرضـاً رسـمياً للمسـاهم اآلخـر يف رشكـة مـكارم املعرفـة للضيافـة )والـذي ميتلـك مـا 
نسـبته خمسـن باملائـة مـن رأس مـال( لـرشاء رأس مالها بالكامـل باملقابل املذكـور أعاله، والذي تـم املوافقة 
عليـه مـن املسـاهم األخـر خـالل 2019م� أكمـل الطرفـان جميـع اإلجـراءات املطلوبـة كـام يف 31 ديسـمرب 
2019م، وأقامـت الرشكـة سـيطرتها عـىل رشكـة مـكارم املعرفـة للضيافـة بتاريـخ 1 أبريـل 2019م� ونتيجـة 
لذلـك، ألغـت الرشكـة اسـتثامرها يف املـرشوع مشـرتك بالقيمـة العادلـة مـام أدى إىل تحقيـق مكاسـب مببلغ 

19,757,117 ريـال سـعودي�

مل تبارش أي من رشكة منشآت ورشكة مشاريع أعاملها كام يف 31 ديسمرب 2020م�

2. أساس اإلعداد
بيان االلتزام   1-2

تـم إعـداد هـذه القوائـم املاليـة املوحـدة وفقاً للمعايـر الدوليـة للتقرير املـايل املعتمدة يف اململكـة العربية 
السـعودية واملعايـر واإلصـدارات األخـرى املعتمدة من الهيئة السـعودية للمحاسـبن القانونين )يشـار إليها 

مجتمعـة بــ “املعايـر الدولية للتقريـر املايل املعتمـدة يف اململكة العربية السـعودية”(�

أعلنـت هيئـة السـوق املاليـة يف يـوم 30 ديسـمرب 2019م أنهـا تلـزم الـرشكات املدرجـة باالسـتمرار يف اتبـاع 
منـوذج التكلفـة لقيـاس املمتلـكات )معيـار املحاسـبة الـدويل 16( والعقـارات االسـتثامرية )معيار املحاسـبة 
الـدويل 40( يف القوائـم املاليـة املعـدة للفـرتات املاليـة ضمـن السـنوات املالية، التـي تبدأ قبل سـنة 2022م� 
كـام تلـزم هيئـة السـوق املاليـة الـرشكات املدرجـة باتباع منـوذج التكلفـة لقياس املعـدات واملوجـودات غر 
امللوسـة لخمـس سـنوات تبـدأ من 1 ينايـر 2020م� التزمـت املجموعة باملتطلبـات الـواردة يف القوائم املالية 

املوحدة املرفقة� 
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2-2 أساس القياس
تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية باسـتخدام أسـاس االسـتحقاق املحاسـبي ومبدأ 
االسـتمرارية، باسـتثناء التزامـات منافـع املوظفن حيث يتم اسـتخدام القيمـة الحالية للحسـابات االكتوارية�

2-3 العملة الوظيفية وعملة العرض
تـم عـرض القوائـم املاليـة املوحدة بالريال السـعودي، والـذي ميثل العملـة الوظيفية للمجموعـة� تم تقريب 

كافـة املعلومـات املاليـة إىل أقـرب ألف ريال سـعودي، مامل يـرد خالف ذلك�

3. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة، طبقاً للمعاير الدولية للتقرير اسـتخدام بعض التقديرات واالفرتاضات 
التـي قـد تؤثـر عىل أرصدة املوجـودات واملطلوبات املسـجلة واإلفصاح عن املوجـودات واملطلوبات املحتملة 
بتاريـخ التقريـر املـايل ومبالـغ اإليـرادات واملصاريف املـرح عنها خالل الفـرتة التي أعد عنهـا التقرير املايل� 
يتـم تقويـم التقديـرات واألحـكام بصـورة مسـتمرة وذلـك بنـاًء عىل الخـربة السـابقة وعوامل أخرى تشـتمل 
عـىل توقعـات لألحـداث املسـتقبلية والتـي يعتقـد بأنهـا معقولـة وفقـاً للظـروف� تتـم مراجعـة التقديـرات 
واالفرتاضـات األساسـية بصـورة مسـتمرة� يتم إثبـات التعديالت عىل التقديرات املحاسـبية يف الفـرتة التي يتم 
فيهـا تعديـل التقديـرات أو يف فـرتة التعديـل والفـرتات املسـتقبلية إذا كانـت التقديـرات املتغـرة تؤثـر عىل 
الفـرتة الحاليـة والفـرتات املسـتقبلية� تقـوم املجموعة بإجـراء التقديرات واالفرتاضات بشـأن املسـتقبل� وقد 

تختلـف التقديـرات املحاسـبية الناتجـة عن ذلك عـن النتائج الفعليـة ذات العالقة�

إال أن عـدم التيقـن الحـايل بشـأن كوفيـد - 19 ميكـن أن يـؤدي إىل تغر مسـتقبيل يف االفرتاضـات والتقديرات 
إىل نتائـج قـد تتطلـب تعديـالً جوهريـاً عـىل القيمـة الدفرتيـة للموجـودات أو املطلوبـات التـي سـتتأثر يف 
الفـرتات املسـتقبلية� ومبـا أن املوقـف يتطـور برعة ومبزيد مـن الضبابية حول املسـتقبل فإن اإلدارة سـوف 

تسـتمر يف تقييـم التأثـر بنـاًء عـىل التطـورات املنظورة )انظـر اإليضـاح 36 أدناه(� 

تشتمل االفصاحات األخرى املتعلقة باملخاطر التي تتعرض لها املجموعة وحاالت عدم التأكد عىل:

اإلفصاح عن تحليل الحساسية )اإليضاحات 9, 21 و31(�	�
إدارة مخاطر االدوات املالية )إيضاح 31(	�
إدارة رأس املال )إيضاح 32(	�

3-1 االحكام
قامـت املجموعـة بعمـل أحـكام تتعلـق بتقييم األثـر الناتج عن كوفيـد - 19 عىل القوائم املاليـة� وإضافة إىل 
املصـادر الرئيسـية لعـدم التأكـد من التقديرات، إال أن املجاالت التي أخـذ فيها كوفيد - 19 بعن االعتبار هي:

تقييم العقارات االستثامرية	�
تقدير صايف القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير	�
مخصص خسائر االئتامن املتوقعة للذمم املدينة التجارية	�
مبدأ االستمرارية	�

خـالل عمليـة تطبيـق السياسـات املحاسـبية املجموعـة، قامـت اإلدارة بتطبيـق األحـكام التاليـة والتـي لها 
تأثـر جوهـري عـىل املبالـغ املدرجـة يف القوائـم املالية�

3-1-1 تقييم العقارات االستثمارية
تظهـر العقـارات االسـتثامرية بالتكلفـة ويتـم يف تاريـخ كل تقريـر إجـراء تقييـم للقيمـة العادلـة لهـا 

ولـألرايض املحتفـظ بهـا للبيـع واملصنفة كعقـارات قيـد التطوير باالسـتعانة برشكة تقييـم خارجية لديها 

مؤهـالت مهنيـة معـرتف بها وخربة حديثـة يف موقع ونوعية العقارات االسـتثامرية التي يجـري تقييمها� 

ومـن أجـل تحديـد القيمـة، اسـتخدم املقيم منهج السـوق والقيمـة املتبقية الذي يعتمد عـىل افرتاضات 

وتقديـرات جوهريـة� كـام تقـوم املجموعـة بتنفيـذ تقييـم داخـيل للقيمـة قيـد االسـتخدام باسـتخدام 

منـوذج التدفقـات النقديـة املسـتقبلية املخصومـة� يتضمـن كال املنهجـن أحكامـاً جوهريـة وتقديـرات 

كأسـعار املبيعـات ومعدل اإلشـغال وإيجارات السـوق وإيـرادات اإليجار املسـتقبلية ومعـدالت الخصم 

والقيـم النهائيـة، مبـا فيهـا التقلبـات االقتصاديـة وتأثـرات جائحـة كوفيـد - 19 عـىل اعـامل املجموعـة� 

كـام تقـوم اإلدارة بعمـل تقييم مسـتمر للطرق واالفرتاضات املسـتخدمة يف تقييم العقارات االسـتثامرية 

للمجموعـة نتيجـة كوفيد - 19� 

3-1-2 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير
تظهـر العقـارات قيـد التطويـر بالتكلفـة أو صـايف القيمـة القابلـة للتحقـق، أيهـام أقـل� صـايف القيمـة 

القابلـة للتحقـق هـي سـعر البيـع التقديـري ضمـن دورة األعـامل العاديـة ناقصـاً التكاليـف التقديريـة 

لإلكـامل والتكاليـف التقديريـة إلمتـام البيع� 

يتـم تقييـم القيمـة القابلـة للتحقـق للفلـل من خالل الرجـوع إىل ظروف السـوق والطريقة املسـتقبلية 

املخططـة لالسـتبعاد والقيمـة القابلـة لالسـرتداد للعقـار يف تاريخ التقريـر املايل وفقـاً للطريقة املخططة 

لالسـتبعاد� ويتـم تقييـم القيمـة القابلـة للتحقـق لهـذه العقـارات داخليـاً مـن قبـل املجموعـة يف ضوء 

معامـالت السـوق األخرة�

يتـم تقييـم سـعر البيـع املقـدر لقطـع األرايض بالرجـوع ألسـعار السـوق يف تاريـخ التقريـر للعقـارات 

املامثلـة بعـد تعديـل الفـروق يف املوقـع واملسـاحة والحالـة التطويرية والجـودة باسـتخدام مقيّم تتوفر 

فيـه صفـة االسـتقالل عن املنشـأة ولديـه مؤهالت مهنية معـرتف بها وذات عالقة ولديـه خربة حديثة يف 

موقـع ونوعيـة العقـارات االسـتثامرية التي يجـري تقييمها� يتم خصـم التكاليف املقدرة إلمتـام التطوير 

مـن سـعر البيـع املقـدر لتصـل إىل القيمـة القابلـة للتحقـق� تقـوم اإلدارة بعمـل تقييم مسـتمر للطرق 

واالفرتاضـات التـي تسـتخدمها املجموعـة يف تقييـم تأثـر كوفيـد - 19 عـىل العقارات قيـد التطوير� 

3-1-3. االعتراف باإليرادات
يتـم االعـرتاف بإيـرادات بيـع الفلل السـكنية مبـرور الوقت� من أجـل تحديد الطريقة املناسـبة لالعرتاف 

باإليـرادات، تقـوم املجموعـة بتقييـم عقودهـا مـع العمالء لتحديـد ما إذا كانـت التزامـات األداء قد تم 

الوفـاء بهـا مبـرور الوقـت أو عنـد نقطـة زمنيـة� قامت املجموعـة بتقييـم ذلك اسـتناًدا إىل عقـود البيع 

79 
78

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020



املربمـة مـع العمـالء، والقوانـن واللوائـح ذات الصلة )ال سـيام هيئة املـدن االقتصاديـة( وبوجود حقوق 

قابلـة للتنفيـذ يف الحصـول عـىل تعويـض عـن العمل املنجـز حتى اآلن يف حالـة حدوث أي نـزاع وانتهاء 

العقـد� سـيتم البـت باألمر بواسـطة هيئـة املدن االقتصاديـة وفقا للقوانـن املعمول بها، وبالتايل يسـتند 

حكـم اإلدارة إىل تفسـرهم للقانـون )حسـب املشـورة القانونيـة التـي حصلـت عليهـا اإلدارة(، فيتـم 

تعويضهـم عـن الدفعـات املسـتحقة مـن العميـل� كـام يتـم إبـرام العقـود لتوفـر املوجـودات العقارية 

للعميـل، ال تقـوم املجموعة بإنشـاء أصل باسـتخدام بديـل للمجموعة� بناًء عىل ذلـك، تعرتف املجموعة 

باإليـرادات مبـرور الوقـت� ترى املجموعة أن اسـتخدام طريقـة املدخالت، التي تتطلـب إثبات اإليرادات 

عـىل أسـاس جهـود املجموعـة املبذولـة للوفـاء بالتزامـات األداء، وأنهـا توفـر أفضـل مرجـع لإليـرادات 

املكتسـبة فعليـاً� عنـد تطبيـق طريقة املدخالت، تقـوم املجموعة بتقديـر تكلفة إمتام املشـاريع لتحديد 

مبلـغ اإليـرادات الذي سـيتم االعـرتاف به� 

متـارس املجموعـة أحكامـاً فيـام يخـص إثبـات اإليـرادات املتأتيـة مـن مبيعـات الفلـل السـكنية مبوجب 

العقـد املوقـع مـع العمـالء وذلـك مـن خـالل حقـوق واجبـة النفـاذ وتعويـض عـن األعـامل املنجـزة 

حتـى تاريخـه يف حـال نشـب نـزاع تسـبب يف إنهـاء العقـد� والقـرار األخـر يقع عـىل عاتق هيئـة املدن 

االقتصاديـة مبوجـب األنظمـة املعمـول بهـا، لذلك تتخـذ املجموعة أحكامهـا بناء عىل تفسـرها لألنظمة 

)ووفقـاً للمشـورة القانونيـة التـي حصلـت عليهـا( ويتم تعويضهـا عن الدفعات املسـتحقة مـن العمالء 

وتقـوم هـي باالعـرتاف باإليـراد مـع مـرور الوقت� 

الوفاء بالتزامات األداء
يجـب عـىل املجموعـة تقويـم كافة عقودها املربمـة مع العمالء لتحديد مـا إذا كان تم الوفـاء بالتزامات 

األداء عـىل مـدى الزمـن أو يف نقطـة مـن الزمن وذلك لتحديـد الطريقة املالمئة إلثبات اإليـرادات� ووفقاً 

لتقييـم املجموعـة، وبنـاء عـىل اتفاقيات البيـع املوقعة مع العمالء وأحـكام األنظمة واللوائـح التنظيمية 

ذات العالقـة والتـي تنطبـق عـىل العقـود املوقعـة بغـرض توفـر موجـودات عقاريـة للعمـالء، مل تكـون 

املجموعـة أي أصـل السـتخدامه كبديـل، وعـادة متلـك حـق واجـب النفـاذ للدفـع مقابـل األداء املنجـز 

حتـى تاريخـه� بنـاًء عـىل ذلـك، تعـرتف املجموعة باإليـرادات مبـرور الوقـت� وإذا مل يكن الحـال كذلك، 

فـإن إثبـات اإليـرادات يتـم يف وقت ما يف املسـتقبل� 

اختـارت املجموعـة تطبيـق طريقـة املدخـالت عنـد توزيع سـعر املعاملـة عـىل التزامـات األداء يف حالة 

إثبـات اإليـرادات عـىل مـدى الزمـن� تـرى املجموعـة أن اسـتخدام طريقـة املدخـالت، التـي تتطلـب 

إثبـات اإليـرادات عـىل أسـاس جهـود املجموعـة املبذولـة للوفـاء بالتزامـات األداء، وأنهـا توفـر أفضـل 

مرجـع لإليـرادات املكتسـبة فعليـاً� عنـد تطبيق طريقـة املدخالت، تقـوم املجموعة بتقديـر تكلفة إمتام 

املشـاريع لتحديـد مبلـغ اإليـرادات الـذي سـيتم االعـرتاف به�

3-1-4 إثبات تكلفة اإليرادات
لـدى املجموعـة أجـزاء كبرة مـن أراض تتكون من عدد من القطع املسـتقلة، ولتحديـد تكلفة اإليرادات 

املرتبطـة بقطـع األرايض املباعـة خـالل الفرتة، تقـوم اإلدارة بتقدير تكاليف تطوير البنيـة التحتية كاملة� 

ويتـم تخصيـص تلـك التكاليـف لـكل قطعـة أرض� يتـم فحـص هـذه التقديـرات بشـكل منتظـم ويتـم 

تعديلهـا إذا دعـت الحاجـة� أي تغيـر جوهـري يف هـذه التقديـرات ميكـن أن يـؤدي إىل تكبـد تكاليـف 

إضافيـة تسـجل يف الفـرتات املسـتقبلية واملتعلقـة باإليـرادات املحققة يف فرتات سـابقة�

3-1-5 مبدأ االستمرارية
قامـت إدارة املجموعـة بإجراء تقويم ملقدرة املجموعة عىل االسـتمرار يف العمل وفقاً ملبدأ االسـتمرارية، 

وهـي عـىل قناعـة بأن املجموعـة لديها املـوارد الكافية ملواصلة العمل يف املسـتقبل املنظـور� عالوة عىل 

ذلـك، ليـس لـدى اإلدارة أي علـٍم بعـدم تأكـد جوهـري قـد يثـر شـكوكاً حـول مقـدرة املجموعـة عـىل 

االسـتمرار يف العمـل وفقـاً ملبـدأ االسـتمرارية� وعليـه، تـم إعـداد هـذه القوائـم املالية عىل أسـاس مبدأ 

االسـتمرارية� مفصـح عن تقييـم كوفيـد - 19 يف اإليضاح 36�

التقديرات واالفتراضات  2-3
فيـام يـيل االفرتاضـات الرئيسـية املتعلقـة باملصادر املسـتقبلية واملصـادر الرئيسـية األخرى لعـدم التأكد 

مـن التقديـرات يف تاريـخ التقريـر املـايل مام يـؤدي إىل مخاطر جوهريـة قد تتسـبب يف تعديل جوهري 

عـىل القيـم الدفرتيـة للموجـودات واملطلوبـات يف السـنة املاليـة الالحقـة كام هـو موضح أدنـاه� قامت 

املجموعـة بإجـراء االفرتاضـات والتقديـرات بنـاًء عىل املـؤرشات املتاحة عند إعـداد القوائـم املالية� ومع 

ذلـك، قـد تتغـر الظـروف واالفرتاضـات القامئـة املتعلقة بالتطـورات املسـتقبلية نتيجة لتغرات السـوق 

أو الظـروف التـي تنشـأ خارجـة عـن سـيطرة باملجموعة� يتـم عكس هـذه التغـرات يف االفرتاضات عند 

حدوثهـا� تـم إدراج املعلومـات املتعلقـة باالفرتاضـات وعـدم التأكد مـن التقديرات يف املجـاالت التالية:

3-2-1 األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات / الموجودات غير الملموسة
تقـوم إدارة املجموعـة بتحديـد األعـامر اإلنتاجيـة املقـدرة للممتلـكات واآلالت واملعـدات واملوجودات 

غـر امللموسـة ألغـراض حسـاب االسـتهالك/ االطفاء� تحـدد هـذه التقديـرات بعـد األخـذ بعـن االعتبار 

االسـتخدام املتوقـع لألصـل أو التلـف والبـىل الطبيعـي� تقـوم اإلدارة مبراجعـة القيمة املتبقيـة واألعامر 

اإلنتاجيـة سـنوياً ويتـم تعديـل مخصـص االسـتهالك / اإلطفـاء الذي سـيتم تعديلـه مسـتقبالً يف الحاالت 

التـي تعتقـد فيهـا اإلدارة بـأن األعـامر اإلنتاجيـة تختلف عـن التقديرات السـابقة�

3-2-2 تصنيف االستثمارات 
تديـر املجموعة اسـتثامراتها من خالل امتالكهـا حصـص يف الـرشكات املسـتثمر فيهـا� تطبـق املجموعـة 

حكـامً جوهريـاً فيـام يتعلـق بتصنيـف االسـتثامرات والسـيطرة عليهـا )مبـا يف ذلـك السـيطرة الفعليـة( 
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والسـيطرة املشـرتكة والتأثـر الكبـر عـىل تلـك االسـتثامرات، أو حتـى عندمـا يكـون االسـتثامر ببسـاطة 

مايل�  اسـتثامر 

ولتقييـم السـيطرة، ركـزت املجموعـة عىل امتـالك صالحيات يف الرشكة املسـتثمر فيهـا أو تعزيز حقوقها 

يف العائـدات املتغـرة الناتجـة عـن مشـاركتها مع الرشكة املسـتثمر فيهـا والقدرة عىل تسـخر صالحياتها 

يف الرشكـة املسـتثمر فيهـا للتأثـر عـىل عائداتهـا� ويف الحـاالت التـي متتلـك فيهـا املجموعـة أصـوات أو 

حقـوق أقـل مـن الغالبيـة العظمـى، عمـدت إىل النظـر يف جميـع الحقائـق والظـروف ذات الصلـة مـن 

أجـل تقييـم صالحياتهـا يف الرشكـة املسـتثمر فيهـا، مبـا يف ذلـك الرتتيبـات التعاقدية مع مالـي األصوات 

اآلخريـن، وتقييـم صالحياتهـا بخصـوص األوراق املاليـة املدرجـة� تقيـم اإلدارة قـدرة املجموعـة عـىل 

مامرسـة السـيطرة حتـى يف الحـاالت الصعبة وحملة حقـوق التصويت والحاالت التـي متتلك فيها أدوات 

قابلـة للتحويـل، اختـارت املجموعـة النظر يف حقـوق التصويـت املحتملة� 

ولتقييم السـيطرة املشـرتكة، أخذت املجموعة بعن االعتبار االتفاق التعاقدي الخاص مبشـاركة السـيطرة 

واملتوفـر فقـط يف الحـاالت التـي تتطلب فيها القـرارات موافقة باإلجـامع من األطراف الذين يتشـاركون 

يف السـيطرة� ولغـرض تقييـم مـا إذا كان الرتتيـب املشـرتك هـو مـرشوع مشـرتك أو عملية مشـرتكة، فقد 

قامـت املجموعـة بالنظـر فيـام إذا كانت متلك سـيطرة مشـرتكة عىل حقـوق صايف موجـودات الرتتيبات، 

ويف هـذه الحالـة يتـم التعامـل معهـا كمشـاريع مشـرتكة أو حقـوق خاصـة باملوجـودات، وعـىل أنهـا 

عمليات مشـرتكة�

3-2-3 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
تسـتخدم املجموعـة مصفوفـة مخصـص الحتسـاب خسـائر االئتـامن املتوقعـة بشـأن الذمـم املدينـة 

التجاريـة� يتـم يف األصـل تحديـد مصفوفـة املخصـص عـىل أسـاس معـدالت التعـرث السـابقة التـي متـت 

مالحظتهـا الخاصـة باملجموعـة� وتقـوم املجموعـة مبعايـرة املصفوفة لتعديل الخربة السـابقة يف خسـائر 

االئتـامن باملعلومـات املسـتقبلية� وبتاريـخ كل تقريـر مـايل، يتـم تحديث معـدالت التعرث السـابقة التي 

تـم مالحظتهـا وإجـراء تحليـل للتغـرات يف التقديرات املسـتقبلية� 

إن تقييـم الرتابـط بـن معـدالت التعـرث التاريخيـة امللحوظـة والظـروف االقتصاديـة املتوقعـة وخسـائر 

االئتـامن املتوقعـة هـو تقديـر جوهـري� إن مبلـغ خسـائر االئتـامن املتوقعـة حسـاس للغايـة تجـاه 

التغـرات يف األحـوال والظـروف االقتصادية املتوقعة كام أن خسـائر االئتامن السـابقة الخاصة املجموعة 

والظـروف االقتصاديـة املتوقعـة قـد ال تكـون مـؤرًشا عـىل التعـرث الفعـيل للعميـل يف املسـتقبل�

كـام يف تاريـخ التقريـر املـايل، تم التحـوط للتأثر املتوقع لــِ كوفيد - 19 بخصوص اسـرتداد الذمم املدينة 

مـن خـالل مصفوفـة مخصصـات� وعـىل الرغـم مـن ان مدخـالت النمـوذج االئتـامين واالفرتاضـات مبـا 

فيهـا االفرتاضـات االقتصاديـة الكليـة متـت مراجعتهـا نتيجـة لـِـجائحة كوفيـد - 19، ظلت آليـات منوذج 

االئتـامن األساسـية واملنهجية الخاصة باحتسـاب خسـائر االئتـامن املتوقعة للمجموعـة كامهي وتتوافق 

مـع الفـرتات السـابقة� وقـد تـم اإلفصـاح عـن املعلومـات املتعلقـة بخسـائر االئتـامن املتوقعـة بشـأن 

الذمـم املدينـة التجاريـة الخاصـة باملجموعة يف اإليضـاح )31(�

3-2-5 برنامج المنافع المحددة
يتـم تحديـد تكلفـة برنامـج املنافـع املحـددة والقيمـة الحاليـة لاللتـزام باسـتخدام عمليـات التقييـم 

االكتـواري� يتضمـن التقييـم االكتـواري إجـراء العديـد مـن االفرتاضـات التي قـد تختلف عـن التطورات 

الفعليـة يف املسـتقبل� وتشـتمل هـذه االفرتاضات عـىل تحديد معدل الخصـم، والزيادات املسـتقبلية يف 

الرواتـب، ومعـدالت الوفيـات، ومعـدل الـدوران الوظيفـي� ونظـرا للطبيعة املعقـدة للتقويـم وطبيعته 

طويلـة األجـل، فـإن التـزام املنافـع املحـددة يتأثـر بصـورة كبـرة بالتغـرات يف هـذه االفرتاضـات� تتـم 

مراجعـة جميـع االفرتاضـات يف نهايـة كل سـنة�

إن معيـار القيـاس األكـرث عرضـة للتغيـر هو معـدل الخصـم� وعند تحديد معـدل الخصم املالئـم، تأخذ 

اإلدارة بعـن االعتبـار عائـد السـوق عىل سـندات الـرشكات/ السـندات الحكوميـة ذات الجـودة العالية� 

يتـم تحديـد معـدل الوفيـات بنـاء عـىل جـداول الوفيـات املتاحـة للجمهـور يف الدولـة املعنيـة� تخضـع 

جـداول الوفيـات هـذه إىل التغيـر فقـط مـن وقـت آلخـر وفقـاً للتغـرات الدميوغرافيـة� يتـم تحديـد 

معـدل الزيـادات املسـتقبلية يف الرواتـب عـىل أسـاس معدالت التضخـم املسـتقبلية املتوقعـة للبلد� تم 

تقديـم تفاصيـل إضافيـة حـول التزامـات منافـع املوظفن يف إيضـاح )21(�

3-2-5 تكلفة استكمال المشاريع
تقـوم املجموعـة بتقديـر تكلفـة إمتام املشـاريع لتحديـد التكلفـة املتعلقة باإليـرادات التي يتـم إثباتها� 

تشـتمل هـذه التقديـرات، مـن بـن أمـور أخـرى، عـىل تكاليـف اإلنشـاء وأوامـر التغيـر وتكلفـة الوفاء 

بااللتزامـات التعاقديـة األخـرى تجـاه العمـالء� تتـم مراجعـة هـذه التقديرات عـىل فـرتات منتظمة� إن 

أيـة تغيـرات الحقـة يف التكلفـة املقـدرة إلمتـام املـرشوع قـد تؤثر عـىل نتائـج الفـرتات الالحقة�

3-2-6 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يظهـر انخفـاض القيمـة عندما تتجاوز القيمـة الدفرتية لألصـل أو الوحدة املحققة للنقـد القيمة القابلة 

ـ أيهـام أعىل� يتم  لالسـرتداد باعتبارهـا القيمـة العادلـة ناقصـاً تكاليـف البيـع أو قيمتها قيد االسـتعاملـ 

احتسـاب القيمـة العادلـة ناقصـا تكاليـف البيـع عـىل أسـاس البيانـات املتاحة ملعامـالت البيـع امللزمة، 

التـي متـت بـرشوط تعامـل عـادل ملوجـودات مامثلـة أو األسـعار القابلـة للمالحظـة يف السـوق ناقصـا 

التكاليـف العرضيـة لبيـع األصـل� يتـم احتسـاب القيمـة الحالية عىل أسـاس طريقـة التدفقـات النقدية 

املخصومـة� يتـم تحديـد التدفقـات النقديـة عـىل أسـاس املوازنـة التقديرية ملـدة خمس سـنوات قادمة 

وال تشـمل أنشـطة إعـادة الهيكلـة التـي مل تلتـزم بهـا املجموعة بعـد أو االسـتثامرات املسـتقبلية الهامة 
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التـي مـن شـأنها تعزيـز أداء األصل للوحدة املدرة للنقديـة الخاضعة الختبار االنخفـاض يف القيمة� تتأثر 

القيمـة القابلـة لالسـرتداد مبعـدل الخصـم املسـتخدم يف طريقـة التدفقـات النقديـة املخصومـة وكذلـك 

التدفقـات النقديـة الـواردة املسـتقبلية املتوقعـة ومعـدل النمـو املسـتخدم ألغـراض االسـتقراء� تتعلـق 

هـذه التقديـرات كثـراً بالشـهرة واملوجـودات غر امللموسـة األخـرى التي ليـس لها عمـر إنتاجي محدد 

واملثبتـة مـن قبـل املجموعـة� إن االفرتاضـات األساسـية املسـتخدمة لتحديـد القيمـة القابلـة لالسـرتداد 

للوحـدات املحققـة للنقـد املختلفـة تم اإلفصـاح عنهـا وتوضيحها يف اإليضـاح 5-4�

3-2-7 المخصصات
يتـم إثبـات املخصصـات عنـد وجـود التزامـات حاليـة )قانونيـة أو متوقعـة( عـىل املجموعـة ناتجة عن 

أحـداث سـابقة، والتـي ميكـن قياسـها بشـكل موثوق بـه، وأنه مـن املحتمـل ان يتطلب األمر اسـتخدام 

مـوارد تنطـوي عـىل منافـع اقتصاديـة لسـداد االلتـزام� تحـدد املخصصـات عـن طريق خصـم التدفقات 

النقديـة املسـتقبلية املتوقعـة مبعـدل مـا قبـل الريبة والـذي يعكس تقييامت السـوق الحاليـة للقيمة 

الوقتيـة للـامل واملخاطـر املتعلقـة بااللتـزام� يتـم إدراج عكـس قيـد الخصم كتكلفـة متويل�

3-2-8 عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض المتزايد
ال ميكـن للمجموعـة تحديـد معـدل الفائـدة الضمنـي يف عقود اإليجار بسـهولة، وعليه تسـتخدم معدل 

االقـرتاض اإلضـايف لقيـاس التزامـات اإليجـار� ميثـل معـدل االقـرتاض اإلضـايف معـدل الفائدة الـذي يتعن 

عـىل املجموعـة دفعـه القـرتاض األمـوال الالزمـة للحصـول عـىل أصـل ذو قيمـة مامثلـة ألصـل حـق 

االسـتخدام يف بيئـة اقتصاديـة مامثلـة، وذلـك عـىل مـدى فـرتة مامثلـة وبضـامن مامثـل� وبالتـايل، فـإن 

معـدل االقـرتاض املتزايـد يعكـس “مـا يتعن عـىل املجموعة دفعـه”، وهو مـا يتطلب التقديـر عند عدم 

توفـر معـدالت قابلـة للمالحظـة أو عندمـا يتعـن تعديلهـا لتعكـس رشوط وأحـكام عقد اإليجـار� تقوم 

املجموعـة بتقديـر معـدل االقـرتاض اإلضـايف باسـتخدام املدخـالت القابلـة للمالحظـة )مثـل معـدالت 

العمـوالت السـائدة يف السـوق( عنـد توفرهـا، ويتعـن عليهـا إجـراء بعـض التقديـرات الخاصة باملنشـأة�

4. ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيـام يـيل السياسـات املحاسـبية التـي تـم تطبيقهـا بشـكل ثابت، فيام عـدا ما تـم ذكره يف اإليضـاح 5 عند 

اعـداد هـذه القوائم املاليـة املوحدة� 

4-1. أساس التوحيد
تتكـون القوائـم املاليـة املوحـدة للمجموعـة مـن القوائـم املالية للرشكـة االم ورشكتها التابعـة كام يف 31 

ديسـمرب 2020م� تتحقـق السـيطرة عندمـا تتعـرض املجموعة ملخاطر أو يكون لديهـا حقوق يف الحصول 

عـىل عوائـد متغـرة مـن عالقتهـا بالرشكـة املسـتثمر فيهـا، ولديهـا املقـدرة يف التأثـر عـىل العوائـد مـن 

خـالل مامرسـة سـلطاتها عـىل الرشكة املسـتثمر فيها�

وبشكل خاص، تقوم املجموعة بالسيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى املجموعة:

نفـوذ عـىل الرشكـة املُسـتثمر بهـا )مثل: حقـوق موجودة تعطـي املجموعـة القدرة الحاليـة لتوجيه 	�

النشـاطات ذات الصلـة بالرشكة املسـتثمر بها(�

التعـرض ملخاطـر، أو لديهـا حقـوق يف الحصـول عـىل عوائـد مختلفـة مـن خـالل عالقتهـا بالرشكـة 	�

فيها� املسـتثمر 

املقدرة عىل استخدام نفوذها عىل املنشاة املستثمر فيها للتأثر عىل عوائدها�	�

وبوجـه عـام، هنـاك افـرتاض بأنـه ينتـج عـن أغلبيـة حقـوق التصويـت سـيطرة� وتأييـداً لهـذا االفرتاض، 

فعندمـا يكـون لـدى املجموعـة أقـل مـن األغلبيـة يف حقـوق التصويـت أو حقـوق مامثلـة يف الرشكـة 

املسـتثمر فيهـا، تأخـذ املجموعـة بعن االعتبـار كافة الحقائق والظـروف املتعلقة بذلك عنـد التأكد فيام 

إذا كانـت متـارس سـيطرة عـىل الرشكـة املسـتثمر فيهـا، ويشـمل ذلك:

الرتتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم التصويت يف الرشكة املستثمر بها�	�

الحقوق الناتجة عن الرتتيبات التعاقدية األخرى�	�

حقوق التصويت وحقوق التصويت املحتملة للمجموعة�	�
تقـوم املجموعـة بإجـراء إعـادة تقييـم للتأكـد فيـام إذا كانـت متـارس سـيطرة عـىل الرشكـة املسـتثمر فيها 
مـن عدمـه وذلـك عندمـا تشـر الحقائـق والظـروف إىل وجـود تغـر يف عنـر واحـد او أكـرث مـن عنـارص 
السـيطرة الثالثـة� يبـدأ توحيـد الرشكـة التابعـة عند حصـول املجموعـة عىل السـيطرة عىل الرشكـة التابعة 
ويتـم التوقـف عـن عمليـة التوحيـد عندمـا تفقـد املجموعـة هـذه السـيطرة عـىل الرشكـة التابعـة� تدرج 
موجـودات ومطلوبـات ودخـل ومصاريـف الرشكـة التابعـة املسـتحوذ عليها أو املسـتبعدة خالل السـنة يف 
القوائـم املاليـة املوحـدة اعتبـاراً مـن تاريـخ انتقـال السـيطرة إىل املجموعـة ولحـن التوقـف عن مامرسـة 

مثـل هذه السـيطرة�

يتـم توزيـع الربـح او الخسـارة وكل عنـر من عنارص الدخل الشـامل اآلخـر عىل حملة األسـهم يف الرشكة 
األم للمجموعـة والحصـص غـر املسـيطرة، إن وجـدت، حتـى لـو أن نتائج هـذا التوزيع قد تـؤدي إىل عجز 

يف رصيـد الحصص غر املسـيطرة�

وعنـد اللـزوم، يتـم إجـراء التعديـالت عىل القوائـم املالية املوحـدة للـرشكات التابعة من أجـل التوفيق بن 
سياسـاتها املحاسـبية والسياسـات املاليـة للمجموعة� يتم اسـتبعاد جميع املوجـودات واملطلوبات وحقوق 
امللكيـة واإليـرادات واملروفات والتدفقـات النقدية املتعلقة باملعامالت ما بـن رشكات املجموعة بالكامل 

عنـد التوحيد�

يتم اعتبار أي تغر يف حصص امللكية يف الرشكة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية�

وفيـام إذا فقـدت املجموعـة السـيطرة عىل رشكـة تابعة فإنها تقوم باسـتبعاد املوجودات )مبا فيها الشـهرة( 
واملطلوبـات والحصـة غـر املسـيطرة وأي مكونـات أخرى لحقوق امللكية ويتم تسـجيل أي ربح أو خسـارة 
ناتجـة عـن زوال السـيطرة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة� ويتـم إثبـات أي اسـتثامر محتفـظ بهـا 

بالقيمـة العادلة�
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تجميع األعمال والشهرة
تتـم املحاسـبة عـن تجميـع األعـامل باسـتخدام طريقـة االسـتحواذ� تقـاس تكلفـة االسـتحواذ بإجـاميل كل 
مـن العـوض املحـول، والـذي يتـم قياسـه بالقيمـة العادلـة بتاريـخ االسـتحواذ، ومبلـغ حقـوق امللكية غر 
املسـيطرة يف الرشكـة املسـتحوذ عليهـا� بالنسـبة لـكل عملية من عمليـات تجميع األعامل، تقـوم املجموعة 
بقيـاس حقـوق امللكيـة غـر املسـيطرة يف الرشكة املسـتحوذ عليها بالقيمـة العادلة أو بالحصة التناسـبية يف 
صـايف املوجـودات القابلـة للتمييـز للرشكة املسـتحوذ عليهـا� تقيد تكاليف االسـتحواذ املتكبـدة كمصاريف 

وتـدرج ضمن املصاريـف العموميـة واإلدارية�

وعنـد قيـام املجموعـة باالسـتحواذ عـىل عمـل مـا، يتـم تقديـر املوجـودات واملطلوبـات املاليـة التـي تـم 
التعهـد بهـا مـن أجـل التصنيـف والتخصيـص املالئـم لهـا وفقـاً للـرشوط التعاقديـة والظـروف االقتصادية 
واألوضـاع السـائدة بتاريـخ االسـتحواذ� ويتضمـن ذلـك فصـل املشـتقات املدرجـة ضمـن األدوات املاليـة 

األخـرى يف العقـود الرئيسـية مـن قبـل الرشكـة املسـتحوذ عليهـا�

يتـم إثبـات العـوض املحتمل املـراد تحويله من قبل الرشكة املسـتحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االسـتحواذ� 
يُقـاس الثمـن املحتمـل املصنـف كأصـل أو مطلوبـات والـذي ميثـل أداة ماليـة ويقـع ضمـن نطـاق املعيار 
الـدويل للتقريـر املـايل )9( “األدوات املاليـة املقاسـة بالقيمة العادلـة والتغرات يف القيمـة العادلة املدرجة 

يف قامئـة الربح أو الخسـارة املوحدة� 

يتـم، يف األصـل، قيـاس الشـهرة بالتكلفـة )والتـي متثـل الزيـادة يف إجـاميل الثمـن املحـول ومبلـغ حقـوق 
امللكيـة غـر املسـيطرة الـذي تـم إثباتـه وكذلك أية حصـص مملوكة سـابقاً بالزيـادة عن صـايف املوجودات 
القابلـة للتمييـز التـي تـم االسـتحواذ عليهـا واملطلوبـات التـي تـم التعهـد بهـا(� ويف حالـة زيـادة القيمـة 
العادلـة لصـايف املوجـودات املسـتحوذ عليهـا عن إجاميل العـوض املحول، تقـوم املجموعة بإعـادة تقديرها 
للتأكـد مـن قيامهـا بصـورة صحيحـة بتحديد كافـة املوجودات املسـتحوذ عليهـا وكافة املطلوبـات التي تم 
التعهـد بهـا، ومراجعـة اإلجراءات املسـتخدمة يف قيـاس املبالغ املـراد إثباتها بتاريخ االسـتحواذ� وإذا ما زال 
ينتـج عـن إعـادة التقييـم زيـادة القيمـة العادلـة لصـايف املوجـودات املسـتحوذ عليهـا عن إجـاميل العوض 

املحـول، يتـم حينئـٍذ إثبـات األربـاح يف قامئة الربـح أو الخسـارة املوحدة�

وبعـد اإلثبـات األويل لهـا، تقـاس الشـهرة بالتكلفـة ناقصـاً خسـائر االنخفـاض املرتاكمـة� ولغـرض إجـراء 
االختبـار للتأكـد مـن وجـود انخفـاض يف القيمـة، تخصـص الشـهرة املسـتحوذ عليهـا عنـد تجميـع األعامل 
– اعتبـاراً مـن تاريـخ االسـتحواذ – إىل كل وحـدة أو مجموعـة مـن الوحـدات املحققـة للنقـد التـي يتوقع 
بـأن تسـتفيد مـن تجميـع األعـامل، برف النظـر عام إذا خصصـت موجـودات أو مطلوبات أخـرى خاصة 
بالرشكـة املسـتحوذ عليهـا إىل تلـك الوحدات� ويف الحـاالت التي يتم فيها توزيع الشـهرة عىل الوحدة املدرة 
للنقديـة واسـتبعاد جـزء مـن العمليـة ضمـن تلـك الوحـدة، عندئـذ يتـم إدراج الشـهرة املتعلقـة بالعملية 
املسـتبعدة يف القيمـة الدفرتيـة للعمليـة عنـد تحديد املكاسـب أو الخسـائر الناتجة عن االسـتبعاد� وتقاس 
الشـهرة املسـتبعدة يف هـذه الحـاالت عىل أسـاس القيمة النسـبية للعملية املسـتبعدة والجـزء املحتفظ به 

مـن الوحـدة املـدرة للنقدية�

المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتـم اسـتبعاد األرصـدة واملعامـالت مـا بـن رشكات املجموعـة وأي إيـرادات ومصاريف غر محققـة ناتجة 
عـن املعامـالت بـن رشكات املجموعـة وذلـك عنـد إعـداد القوائـم املاليـة املوحدة� ويتـم اسـتبعاد األرباح 
غـر املحققـة الناتجـة عـن معامالت مـع رشكات متت املحاسـبة عنها بطريقـة حقوق امللكيـة وذلك مقابل 

االسـتثامر بقـدر حصـة املجموعـة يف الجهة املسـتثمر فيها�

يتـم اسـتبعاد الخسـائر غـر املحققـة بنفـس طريقـة األربـاح غـر املحققـة ولكن فقـط إىل املـدى الذي ال 
يشـر إىل وجـود دليـل عـىل حـدوث انخفـاض يف القيمة�

2-4 العمالت األجنبية
تـم عـرض القوائـم املاليـة املوحـدة للمجموعـة بالريـال السـعودي، والـذي يعتـرب أيًضـا العملـة الوظيفيـة 
للرشكـة األم� وبالنسـبة لـكل منشـأة، تقـوم املجموعـة بتحديـد العملـة الوظيفيـة، ويتـم قيـاس البنـود 
املدرجـة يف القوائـم املاليـة لـكل منشـأة باسـتخدام تلـك العملـة الوظيفيـة� تسـتخدم املجموعـة طريقـة 
التوحيـد املبـارشة، وعنـد اسـتبعاد العمليـة الخارجيـة، يعكـس الربـح والخسـارة املعـاد تصنيفـه إىل قامئـة 

الربـح أو الخسـارة املوحـدة املبلـغ الناتـج عـن اسـتخدام هـذه الطريقـة�

المعامالت واألرصدة
يتـم، يف األصـل، تحويـل املعامـالت بالعمـالت االجنبيـة مـن قبـل منشـآت املجموعـة باألسـعار الفوريـة 
للعملـة الوظيفيـة املعينـة بالتاريـخ الذي تصبـح فيه املعاملة مؤهلـة أوال لإلثبات� يتـم تحويل املوجودات 
واملطلوبـات النقديـة املسـجلة بالعمـالت األجنبيـة بأسـعار التحويـل الفوريـة للعملـة الوظيفيـة بتاريـخ 
إعـداد القوائـم املاليـة� يتـم اثبـات الفروقـات الناتجـة عـن سـداد أو تحويـل البنـود النقديـة يف الربـح أو 
الخسـارة، باسـتثناء البنـود النقديـة املخصصـة كجزء من تغطية مخاطـر صايف اسـتثامر املجموعة يف عملية 
أجنبيـة� ويتـم اثباتهـا يف الدخـل الشـامل اآلخـر لحـن بيـع صـايف االسـتثامر وعندئـذ يعـاد تصنيـف املبلغ 
املرتاكـم إىل الربـح أو الخسـارة يف قامئـة الربـح او الخسـارة املوحـدة� يتـم تحويـل البنود غـر النقدية التي 
يتـم قياسـها بالتكلفـة التاريخية بعملة أجنبية باسـتخدام أسـعار الـرف يف تواريخ املعامـالت األولية� يتم 
تحويـل البنـود غـر النقديـة املقاسـة بالقيمـة العادلـة بعملـة أجنبيـة باسـتخدام أسـعار الـرف يف تاريخ 
تحديـد القيمـة العادلـة� يتـم معالجـة الربح أو الخسـارة الناشـئة عـن تحويل البنـود غر النقدية املقاسـة 

بالقيمـة العادلـة وفقـاً لالعـرتاف بالربـح أو الخسـارة نتيجـة التغـرات يف القيمة العادلـة للبند�

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  3-4
تقوم املجموعة بإظهار املوجودات واملطلوبات يف قامئة املركز املايل املوحدة كمتداولة/ غر متداولة�

املوجودات

تعترب املوجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية�	�

يف حالة اقتنائها بشكل أسايس ألغراض املتاجرة�	�
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عندما يتوقع تحققها خالل اثني عرش شهراً بعد الفرتة املالية، أو	�

عندمـا تكـون نقديـة وشـبه نقديـة ما مل تكـن هناك قيود عىل اسـتبدالها أو اسـتخدامها لسـداد أية 	�

مطلوبـات ملـدة ال تقـل عـن اثني عرش شـهراً بعد الفـرتة املالية�

تصنف جميع املوجودات األخرى كموجودات غر متداولة�

المطلوبات
تعترب املطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة التشغيل العادية�	�

يف حالة اقتنائها بشكل أسايس ألغراض املتاجرة�	�

عندما تستحق السداد خالل اثني عرش شهراً بعد الفرتة املالية، أو	�

عنـد عـدم وجـود حـق غـر مـرشوط لتأجيـل سـداد املطلوبـات ملـدة ال تقـل عـن اثني عرش شـهراً 	�

بعـد فـرتة التقريـر املايل�
تصنف املجموعة كافة املطلوبات االخرى كمطلوبات غري متداولة.

4-4 األدوات المالية
األداة املالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مايل ملنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى�

1. الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس
تصنـف املوجـودات املاليـة، عنـد االثبـات األويل لها، كمقاسـة الحقا بالتكلفـة املطفأة، وبالقيمـة العادلة من 

خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر، وبالقيمة العادلة مـن خالل الربح أو الخسـارة�

يتوقـف تصنيـف املوجـودات املاليـة عنـد اإلثبـات األويل لهـا عـىل خصائـص التدفقـات النقديـة التعاقديـة 
لألصـل املـايل ومنـوذج أعـامل املجموعـة إلدارتهـا� وباسـتثناء الذمم املدينـة التجاريـة التـي ال تتضمن مكون 
متويـل هـام أو التـي بشـأنها قامـت املجموعـة باسـتخدام وسـيلة عمليـة، تقـوم املجموعـة يف األصـل بقياس 
املوجـودات املاليـة بالقيمـة العادلـة زائداً تكاليف املعامـالت يف حال املوجودات املالية غـر املدرجة بالقيمة 
العادلـة مـن خـالل الربـح أو الخسـارة� تقـاس الذمـم املدينـة التجاريـة، التـي ال تشـمل مكـون متويـل هـام 
أو التـي بشـأنها قامـت املجموعـة باسـتخدام وسـيلة عمليـة، بسـعر املعاملـة املحـدد وفقـا للمعيـار الدويل 

للتقريـر املـايل )15( “اإليـرادات مـن العقـود مـع العمالء”� 

ولتصنيـف وقيـاس املوجـودات املاليـة بالتكلفـة املطفـأة أو القيمة العادلة مـن خالل الدخل الشـامل اآلخر، 
فإنـه يجـب أن ينتـج عنهـا تدفقـات نقدية متثل فقط دفعـات من املبلغ األصـيل والفائدة عـىل املبلغ األصيل 
القائـم� يشـار إىل هـذا التقييـم بــ “اختبـار الدفعـات فقط مـن املبلغ األصـيل والفائـدة”، ويتم إجـراؤه عىل 
مستوى األداة املالية� يتم تصنيف وقياس املوجودات املالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات 
مـن املبلـغ األصـيل والفائـدة بالقيمـة العادلة من خـالل الربح أو الخسـارة برف النظر عن منـوذج األعامل�

يشـر منـوذج أعـامل املجموعـة الخـاص بـإدارة املوجـودات املاليـة إىل كيفيـة إدارة هـذه املوجـودات املالية 
بهـدف تحقيـق التدفقـات النقديـة� يحـدد منـوذج األعـامل مـا إذا كانـت التدفقـات النقديـة سـتنتج عـن 
تحصيـل التدفقـات النقديـة التعاقديـة أو بيع املوجودات املالية أو كالهام� يتـم االحتفاظ باملوجودات املالية 
املصنفـة واملقاسـة بالتكلفـة املطفـأة ضمن منوذج أعامل بهـدف اقتناء املوجودات املاليـة لتحصيل التدفقات 
النقديـة التعاقديـة، بينـام يتـم االحتفـاظ باملوجـودات املاليـة املصنفـة واملقاسـة بالقيمة العادلـة من خالل 
الدخـل الشـامل اآلخـر ضمن منـوذج أعامل بهـدف اقتناؤهـا لتحصيـل التدفقات النقديـة التعاقديـة والبيع�

يتـم إثبـات عمليـات رشاء أو بيـع املوجـودات املاليـة – التـي تتطلـب تسـليم املوجـودات خـالل الفـرتة 
الزمنيـة التـي تنـص عليهـا األنظمـة أو تلـك املتعـارف عليهـا بالسـوق )املعامـالت االعتياديـة( – بتاريـخ 

التـداول، أي التاريـخ الـذي تلتـزم فيـه املجموعـة بـرشاء أو بيـع األًصـل�

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها، تصنف املوجودات املالية إىل أربع فئات وهي:

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة )أدوات الدين(	�

املوجـودات املاليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخر مع إعـادة تدويـر األرباح أو 	�

الخسـائر املرتاكمـة )أدوات الدين(�

املوجـودات املاليـة بالقيمـة العادلـة من خالل الدخل الشـامل اآلخـر مع عدم إعـادة تدوير األرباح 	�

أو الخسـائر املرتاكمـة عنـد التوقف عن اإلثبـات )أدوات حقوق امللكية(

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة	�

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
تقاس املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة الحقاً بإستخدام طريقة العمولة الفعلية، وتخضع 

الختبار االنخفاض يف القيمة� يتم االعرتاف باألرباح أو الخسائر يف قامئة الربح أو الخسارة املوحدة عند 
التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته� هذه الفئة هي االكرث مالمئة للمجموعة� تشتمل 
املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة الخاصة باملجموعة عىل الذمم املدينة التجارية والقروض 
للموظفن واملستحق من الجهات ذات العالقة املدرجة ضمن املوجودات املالية غر املتداولة األخرى�

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(
بالنسـبة ألدوات الديـن بالقيمـة العادلـة من خالل الدخل الشـامل اآلخر، يتم إثبات دخـل الفائدة وإعادة 
تقييـم تحويـل العمـالت األجنبيـة وخسـائر االنخفـاض يف القيمـة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة 
وتحتسـب بنفـس طريقـة املوجـودات املالية املقاسـة بالتكلفة املطفأة� يتـم إثبات تغـرات القيمة العادلة 
املتبقيـة يف الدخـل الشـامل اآلخـر� وعند التوقف عـن االعرتاف بها، يتم إعـادة تدوير تغـر القيمة العادلة 

املرتاكـم املـدرج يف الدخـل الشـامل اآلخر إىل الربح أو الخسـارة�

حالياً، ال يوجد لدى املجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر�

89 
88

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
التــقــــريــر السنــــــوي للعــام 2020



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

عنـد االثبـات األويل، يجـوز للمجموعـة أن تختـار بشـكل ال رجعـة فيـه، تصنيـف االسـتثامرات يف أدوات 
حقـوق امللكيـة كمقتنـاه بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر وذلـك عنـد الوفـاء بضوابط 
تعريـف أدوات حقـوق امللكيـة الـواردة يف معيـار املحاسـبة الـدويل 32 – األدوات املاليـة: “العـرض وعـدم 

االحتفـاظ بهـا للمتاجـرة”� يحـدد التصنيـف عـىل أسـاس كل أداه عـىل حـدة�

ال يعـاد تدويـر األربـاح أو الخسـائر الناتجة عـن هذه املوجودات املاليـة مطلًقا إىل الربح أو الخسـارة� يتم 
إثبـات توزيعـات األربـاح كإيـرادات أخرى يف املوحدة قامئة الربح أو الخسـارة املوحدة عنـد اإلقرار بأحقية 
دفعهـا، إال إذا كانـت املجموعـة تسـتفيد مـن هـذه املتحصـالت كاسـرتداد جـزء مـن تكلفـة األصـل املـايل، 
ويف هـذه الحالـة، تقيـد هـذه األربـاح يف الدخل الشـامل اآلخـر� إن أدوات حقوق امللكيـة املصنفة بالقيمة 

العادلـة مـن خـالل الدخل الشـامل اآلخـر ال تخضـع لتقييم االنخفـاض يف القيمة� 

حاليـاً، ال يوجـد لـدى املجموعـة أي اسـتثامرات حقـوق ملكيـة مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن بالقيمـة 
العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر�

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تقيـد املوجـودات املاليـة املدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو الخسـارة يف قامئـة املركـز املـايل 
املوحـدة بالقيمـة العادلـة، ويـدرج صـايف التغـرات يف القيمـة العادلـة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحدة�

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

إلغاء االعتراف
يتـم التوقـف عـن إثبـات أصـل مـايل )أو جـزء منـه أو جزء مـن مجموعة مـن موجـودات مالية متشـابهة، 

حيثـام ينطبـق ذلـك( )أي اسـتبعاده مـن قامئـة املركـز املايل املوحـدة للمجموعـة( عند:

انتهاء الحقوق املتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو	�

قيـام املجموعـة بتحويـل حقـوق اسـتالم التدفقـات النقدية من األصـل أو التعهد بسـداد التدفقات 	�

النقديـة املسـتلمة بالكامـل إىل طـرف آخـر دون أي تأخر وفـق “ترتيبات فوريـة” وإذا ما )أ( قامت 

املجموعـة بتحويـل كافـة املخاطـر واملنافع املصاحبة لألًصـل، أو )ب( مل تقم املجموعـة بالتحويل أو 

اإلبقـاء عـىل معظم املنافـع واملخاطر املصاحبة لألصـل، ولكنها قامت بتحويل السـيطرة عىل األصل�

ويف الحـاالت التـي تقـوم فيهـا املجموعـة بتحويـل حقـوق اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن األصـل أو إبرام 
اتفاقيـة ترتيبـات فوريـة، فإنـه يجب عليها تقويـم فيام إذا وألي مـدى قامت باالحتفـاظ باملنافع واملخاطر 
املصاحبـة للملكيـة� ويف الحـاالت التـي ال يتـم فيهـا تحويـل أو اإلبقـاء عـىل معظـم املخاطـر واملنافـع 
املصاحبـة لألصـل أو مل يتـم فيهـا تحويـل السـيطرة عـىل األًصـل، تسـتمر الرشكـة يف إثبـات األصـل بقـدر 
ارتبـاط الرشكـة املسـتمر بـه� ويف تلـك الحالـة، تقـوم املجموعـة أيضـاً بإثبـات املطلوبـات املصاحبـة لهـا� 
يتـم قيـاس املوجـودات املحولـة واملطلوبـات املصاحبـة لهـا وفـق نفـس األسـاس الـذي يعكـس الحقـوق 
وااللتزامـات التـي أبقـت عليهـا املجموعـة� يتـم قيـاس االرتبـاط املسـتمر الـذي يكـون عـىل شـكل ضامن 

عـىل املوجـودات املحولـة بالقيمـة الدفرتيـة األصليـة للموجودات أو الحـد األقى للمبلغ الـذي يجب عىل 
املجموعـة دفعـه، أيهـام أقل�

االنخفاض في القيمة
تقـوم املجموعـة بإثبـات مخصص خسـائر االئتامن املتوقعة بشـأن كافـة أدوات الدين غـر املقتناة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسـارة� بالنسـبة للمدينن التجارين وموجودات العقود، تسـتخدم املجموعة 
الطريقـة املبسـطة عنـد احتسـاب خسـائر االئتامن املتوقعـة� عليه، ال تقـوم املجموعة مبتابعـة التغرات يف 
مخاطـر االئتـامن ولكـن تقـوم بـدالً من ذلـك بإثبـات مخصص خسـارة بناًء عىل خسـائر االئتـامن املتوقعة 
عـىل مـدى العمـر بتاريـخ كل تقرير مايل� قامـت املجموعة بإنشـاء مصفوفة مخصصات اسـتناًدا إىل الخربة 
السـابقة يف خسـائر االئتـامن، والتـي يتـم تعديلهـا وفقـاً للعوامـل املسـتقبلية الخاصـة باملدينـن والبيئـة 

االقتصادية�

تعتـرب املجموعـة األصـل املـايل متعرثًا عندما تكـون الدفعات التعاقدية متأخرة السـداد ملـدة 90 يوًما� لكن 
يف بعـض الحـاالت، ميكـن للمجموعـة أيًضـا اعتبـار األصـل املـايل متعـرثًا عندمـا تشـر املعلومـات الداخلية 
والخارجيـة إىل أنـه مـن غـر املحتمل أن تسـتلم املجموعـة املبالغ التعاقديـة القامئة بالكامـل قبل أن تأخذ 
باالعتبـار أيـة تعزيـزات ائتامنيـة محتفـظ بها مـن قبل املجموعة� يتم شـطب األصل املايل عنـد عدم وجود 

توقعـات معقولة السـرتداد التدفقات النقديـة التعاقدية�

2. المطلوبات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنـف املطلوبـات املاليـة عنـد االعـرتاف األويل كمطلوبـات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو 

الخسـارة والقـروض والذمـم الدائنـة حسـب مقتـى الحـال� 

االعـرتاف بجميـع املطلوبـات املاليـة بداية بالقيمـة العادلة� وبالنسـبة للقروض والسـلف والذمـم الدائنة، 
يتـم إظهارهـا بعـد خصـم تكاليـف املعامـالت املتعلقـة بهـا مبـارشًة� تشـتمل املطلوبـات املاليـة الخاصـة 
باملجموعـة عـىل الدائنـن التجاريـن واآلخريـن، والقـروض مبـا يف ذلـك الحسـابات املكشـوفة لـدى البنوك 

واألدوات املاليـة املشـتقة�

القياس الالحق
لغرض القياس الالحق، تم تصنيف املوجودات املالية ضمن الفئات التالية:

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و	�

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة	�

إن فئة املطلوبات املالية املصنفة بالتكلفة املطفأة مالمئة للرشكة كام ذكر ادناه: 

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
وبعـد االثبـات األويل لهـا، تقـاس الحقـاً بالتكلفـة املطفـأة باسـتخدام طريقـة سـعر الفائـدة الفّعـال� يتـم 
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إدراج األربـاح والخسـائر الناتجـة عـن عكـس قيـد تكلفـة الفائدة مـن خالل اطفـاء معدل الفائـدة الفعال 
وعندمـا يتـم إلغـاء االعـرتاف باملطلوبـات يف قامئـة الربـح او الخسـارة املوحدة�

تحسـب التكلفـة املطفـأة بعـد األخـذ بعـن االعتبـار العـالوة أو الخصـم عنـد الـرشاء وكذلـك األتعـاب أو 
التكاليـف التـي تعتـرب جـزءاً ال يتجـزأ مـن معـدل الفائـدة الفعـال� ويـدرج إطفـاء معـدل الفائـدة الفعال 

كتكاليـف متويـل يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة�

إلغاء االعتراف
يتـم التوقـف عـن اثبـات املطلوبـات املالية عند سـداد االلتـزام املحدد يف العقـد أو إلغائـه أو انتهاء مدته� 
وعنـد اسـتبدال التـزام مـايل موجود بآخر مـن نفس املقرض حسـب رشوط مختلفة متامـاً أو تعديل رشوط 
االلتـزام الحـايل بشـكل جوهـري، فـإن مثـل هـذا االسـتبدال أو التعديـل يتـم التعامـل معـه كإلغـاء قيـد 
لاللتـزام املـايل األصـيل مـع االعـرتاف بااللتـزام الجديـد� يتـم اثبـات الفـرق بـن القيـم الدفرتيـة املعنيـة يف 

قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحدة�

3. مقاصة األدوات المالية
تتـم مقاصـة املوجـودات املاليـة واملطلوبـات املالية وتـدرج بالصـايف يف قامئة املركز املـايل املوحدة فقـط عند وجود 
حـق نظامـي ملـزم ملقاصـة املبالـغ املثبتـة وعند وجـود نية لتسـوية املوجـودات مـع املطلوبات عىل أسـاس الصايف 

أو بيـع املوجـودات وسـداد املطلوبـات يف آن واحد�

5-4 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقـوم املجموعـة، بتاريـخ كل تقريـر مـايل، بإجـراء تقييم للتأكد من وجـود أي مؤرش عىل حـدوث انخفاض 
يف قيمـة أصـل مـا� ويف حالـة وجـود مثـل هـذا املـؤرش أو عندمـا يكـون مطلوبـاً إجـراء االختبـار السـنوي 
للتأكـد مـن وجـود االنخفـاض يف القيمـة، تقـوم املجموعـة بتقدير القيمـة القابلة لالسـرتداد لذلـك األصل� 
متثـل القيمـة القابلـة لالسـرتداد القيمـة العادلـة لألصـل أو الوحـدة املحققـة للنقـد- ايهـام اعـىل، ناقصـاً 
تكاليـف االسـتبعاد والقيمـة قيـد االسـتعامل� يتـم تحديـد القيمـة القابلة لالسـرتداد لألصل مـا مل ينتج عن 
األصـل تدفقـات نقديـة تعترب مسـتقلة بشـكل كبر عن املوجـودات األخرى أو مجموعـات املوجودات� ويف 
حالـة زيـادة القيمـة الدفرتيـة لألًصـل أو الوحـدة املدرة للنقديـة عن القيمـة القابلة لالسـرتداد، فإن األصل 

يعتـرب منخفـض القيمـة ويخفـض إىل القيمـة القابلة لالسـرتداد له�

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية املسـتقبلية املقدرة إىل قيمتها الحالية باسـتخدام 
معـدل الخصـم ملـا قبـل الريبة والذي يعكس تقديرات السـوق للقيمـة الزمنية للنقـود واملخاطر املالزمة 
لألصـل� وعنـد تحديـد القيمة العادلـة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخـذ باالعتبار آخر معامالت متت يف السـوق� 

ويف حالـة عـدم إمكانيـة تحديد مثل هذه املعامالت، يتم اسـتخدام طـرق تقويم مالمئة�

تقـوم املجموعـة باحتسـاب االنخفـاض يف القيمـة عىل أسـاس أحـدث املعلومات املسـتخدمة يف احتسـاب 
املوازنـات والتوقعـات والتـي يتـم إعدادهـا بصـورة مسـتقلة لكل وحـده مـدره للنقديـة يف املجموعة التي 
يخصـص إليهـا األصـل� تغطـي هـذه املوازنـات والتوقعات عـادة فرتة خمس سـنوات� يتم احتسـاب معدل 

النمـو طويـل األجـل، ويطبـق عـىل التدفقـات النقدية املسـتقبلية املتوقعة بعد السـنة الخامسـة�

يتـم اإلعـرتاف بخسـائر االنخفـاض يف القيمـة للعمليـات املسـتمرة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحدة يف 
فئـات املروفـات التـي تتوافـق مـع وظيفـة األصل الـذي انخفضـت قيمته�

بالنسـبة للموجـودات فيـام عـدا الشـهرة، يتـم بتاريخ كل تقريـر مايل إجـراء تقييم للتأكد مـن وجود دليل 
عـىل أن خسـائر االنخفـاض املثبتـة سـابقاً التـي مل تعـد موجـودة أو انخفضـت� ويف حالـة وجـود مثل هذا 
الدليـل، تقـوم املجموعـة بتقديـر القيمـة القابلـة لالسـرتداد لألصـل أو الوحدة املـدرة للنقديـة� يتم عكس 
قيـد خسـائر االنخفـاض املثبتة سـابقاً فقط يف حالة وجود تغيـر يف االفرتاضات املسـتخدمة لتحديد القيمة 
القابلـة لالسـرتداد لألصـل منـذ إثبات آخر خسـارة انخفاض يف القيمـة� إن عكس القيد هـذا محدود بحيث 
ال تزيـد القيمـة القابلـة لالسـرتداد عـن القيمـة الدفرتيـة أو القيمـة الدفرتية التـي قد سـبق تحديدها بعد 
خصـم االسـتهالك، فيـام لـو مل يتـم تسـجيل خسـارة انخفـاض لألصل يف سـنوات سـابقة� يتم إثبـات عكس 
القيـد هـذا يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة مـا مل يتـم قيـد األصـل مببلـغ إعـادة التقييـم، ويف هـذه 

الحالـة يتـم اعتبـار عكـس القيد كزيـادة يف اعـادة التقييم�

يتـم سـنوياً إجـراء اختبـار للموجـودات غـر امللموسـة التـي ليـس لهـا أعـامر انتاجيـة محـدده للتأكد من 
وجـود انخفـاض يف قيمتهـا كـام يف 31 يـوين وذلك عىل مسـتوى الوحـدة املحققة للنقد، حسـبام هو مالئم، 

وعندمـا تشـر الظـروف إىل إمكانيـة انخفاض القيمـة الدفرتية�

4-6 الممتلكات والمعدات
االعتراف والقياس

تسـجل بنـود املمتلـكات واملعـدات املسـجلة سـابقا بالتكلفـة، وتقـاس الحقـاً بالتكلفـة ناقًصـا االسـتهالك 
املرتاكـم وخسـائر االنخفـاض املرتاكـم يف القيمـة�

تشـمل التكاليـف سـعر الـرشاء واي تكاليـف تعود مبـارشة إىل جلب األصـل إىل موقعه الحـايل وايصاله إىل 
حالتـه الراهنـة ليكـون قـادراً عـىل التشـغيل بالطريقة التـي تراهـا اإلدارة� تتضمن تكلفة املوجـودات التي 
يتـم إنشـائها ذاتيـاً تكلفة املـواد والعاملة املبـارشة، وأي تكاليف أخـرى تتعلق مبارشة بإحضـار املوجودات 
إىل العمـل وفقـاَ للغـرض املحـدد من أجلـه، وتكاليف التفكيـك وإزالة بعـض البنود، وإعـادة املوقع لحالته 

األصليـة وتكاليـف اقرتاض موجـودات مؤهلة�

وإذا كان ألجـزاء مـن أي بنـد مـن بنـود املمتلـكات واملعـدات أعـامر إنتاجيـة مختلفـة، فإنـه يتـم عندئـذ 
املحاسـبة عنهـا كبنـود مسـتقلة )مكونـات رئيسـية( مـن املمتلـكات واملعـدات�

يتـم تحديـد األربـاح والخسـائر الناتجة عن اسـتبعاد أي بنـد من بنود املمتلـكات واملعـدات وذلك مبقارنة 
متحصـالت االسـتبعاد مـع القيمـة الدفرتيـة للممتلـكات واملعـدات، ويتم إدراجهـا بالصايف ضمـن إيرادات 

تشـغيل أخـرى يف قامئـة الربح أو الخسـارة املوحدة�

التكاليف الالحقة
يتـم إدراج التكلفـة املتعلقـة باسـتبدال جـزء من أي بند من بنـود املمتلكات واملعـدات يف القيمة الدفرتية 
للبنـد إذا كان مـن املحتمـل تدفـق املنافـع االقتصادية املسـتقبلية املتضمنـة من ذلك الجـزء إىل املجموعة، 
وميكـن قيـاس تكلفتـه بشـكل موثوق به� يتم إلغـاء االعرتاف بالقيمـة الدفرتية للبند املسـتبدل� يتم إثبات 

تكاليـف الصيانـة اليوميـة للممتلـكات واملعدات يف قامئة الربح أو الخسـارة املوحـدة عند تكبدها�
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اعمال رأسمالية تحت التنفيذ
متثل األعامل الرأسـاملية تحت التنفيذ كافة التكاليف املتعلقة بصورة مبارشة وغر مبارشة باملشـاريع و اإلنشـاءات، 

ويتم رسـملتها كممتلكات ومعدات عند االنتهاء من تنفيذ تلك املشـاريع لالسـتخدام الذي أعدت ألجله� 

االستهالك
ميثـل االسـتهالك التخصيـص املحـدد لقيمـة األصـل القابـل لالسـتهالك عـىل مـدى عمـره اإلنتاجـي التقديـري� متثـل 
القيمـة القابلـة لالسـتهالك تكلفـة األصل أو أي مبلغ آخر بديـل للتكلفة ناقصاً قيمته املتبقية� يتم إثبات االسـتهالك 
يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة عىل أسـاس القسـط الثابت عـىل مدى األعـامر اإلنتاجية املقدرة لـكل بند من 
بنـود املمتلـكات واملعـدات� تسـتهلك املوجـودات املؤجـرة طـوال مـدة عقـد االيجـار أو أعامرهـا اإلنتاجيـة ـ أيهام 

أقـر� ال يتم اسـتهالك األرايض�

تتـم مراجعـة طـرق االسـتهالك واألعـامر اإلنتاجيـة والقيمـة املتبقية سـنويًا عىل األقل ويتـم تعديلها بأثر مسـتقبيل 
إذا لـزم األمـر� لالطـالع عـىل تقييـم مناقشـة االنخفـاض يف قيمـة املمتلـكات واملعـدات، يرجـى الرجـوع إىل إيضاح 

�6-2-3

وفيا ييل بيان باألعار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غري امللموسة:

ملباين������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 سنة

���������������������������������������������������� 5 سنوات أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

������������������������������������������������ 3-25 سنة  أجهزة حاسب آيل ومعدات مكتبية

������������� 10 سنوات )او فرتة عقد اإليجار - أيهام أقر(  تحسينات عىل املأجور

سيارات������������������������������������������������������������������������������������������ 4 سنوات

4-7 الموجودات غير الملموسة
تقاس املوجودات غر امللموسـة املسـتحوذ عليها بصورة مسـتقلة عند االعرتاف األويل بالتكلفة� متثل تكلفة 
املوجـودات غـر امللموسـة املسـتحوذ عليهـا يف عمليـة تجميـع أعـامل القيمـة العادلـة بتاريخ االسـتحواذ� 
وبعـد االعـرتاف االويل، تقيـد املوجودات غر امللموسـة بالتكلفـة ناقصاً اإلطفاء املرتاكم وخسـائر االنخفاض 
املرتاكمـة� ال تتـم رسـملة املوجـودات غـر امللموسـة املطورة داخليـاً، فيام عـدا تكاليف التطوير املرسـملة، 
وتـدرج املصاريـف ذات العالقـة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة يف الفـرتة التـي تتكبـد فيهـا� تصنف 

األعـامر اإلنتاجيـة للموجـودات غر امللموسـة كـ “محـددة” أو “غر محـددة” املدة�

تطفـأ املوجـودات غـر امللموسـة التـي لهـا عمـر محـدد عـىل مـدى األعـامر اإلنتاجيـة املقـدرة لهـا، ويتـم 
مراجعهـا للتأكـد مـن وجـود انخفـاض يف قيمتها وذلك عنـد وجود دليل يشـر إىل حدوث هـذا االنخفاض� 
يتـم مراجعـة فـرتة وطريقـة إطفـاء املوجـودات غـر امللموسـة التـي لهـا عمـر إنتاجـي محدد مـرة واحدة 
عـىل األقـل يف نهايـة كل فـرتة مالية� يتـم معالجة التغرات يف العمـر اإلنتاجي املتوقـع أو الطريقة املتوقعة 
السـتهالك املنافـع االقتصاديـة املسـتقبلية التـي تضمنهـا األصـل – محاسـبياً وذلـك بتعديل فـرتة أو طريقة 

اإلطفـاء، حسـبام هـو مالئـم، ويتـم اعتبارهـا كتغـرات يف التقديـرات املحاسـبية� تـدرج مصاريـف إطفـاء 
املوجـودات غـر امللموسـة التـي لهـا عمـر انتاجـي محـدد يف قامئة الربـح أو الخسـارة املوحـدة كمروف 

ومبـا يتـامىش مع وظيفـة املوجـودات غر امللموسـة�

تتكـون املوجـودات غـر امللموسـة الخاصـة باملجموعـة من الربامـج� إن األعـامر اإلنتاجية املقـدرة للفرتات 
الحاليـة واملقارنـة هي 5 سـنوات� 

4-8 العقارات االستثمارية 
يتـم تصنيـف العقـار املحتفـظ بـه لتحقيـق إيـرادات إيجـار طويلـة األجـل أو إلمنـاء رأس املـال أو كليهـام 
والـذي ال تشـغله املجموعـة كعقـار اسـتثامري� كـام تشـتمل العقـارات االسـتثامرية عـىل العقـارات التـي 

يجـري إنشـاؤها أو تطويرهـا بغـرض االسـتخدام املسـتقبيل كعقـارات اسـتثامرية�

ويقـاس العقـارات االسـتثامرية بدايـة بتكلفتـه مبـا يف ذلـك تكاليـف املعامـالت وتكاليـف االقـرتاض عنـد 
اللـزوم� بعـد اإلثبـات األويل، يتـم قياس العقارات االسـتثامرية بالتكلفة، ناقًصا االسـتهالك املرتاكم وخسـارة 

االنخفـاض يف القيمـة، إن وجـدت�

يتـم إدراج التكاليـف الالحقـة يف القيمـة الدفرتيـة لألصـل، حسـبام هـو مالئـم، وذلـك فقـط إذا كان مـن 
املحتمـل أن تتدفـق املنافـع االقتصاديـة املسـتقبلية املصاحبـة لألصـل إىل الرشكـة وإمكانية قيـاس التكلفة 
بشـكل موثـوق بـه� يتـم إدراج جميـع التكاليـف املسـددة وتكاليـف الصيانـة األخـرى كمروفـات حـال 

 � تكبدها

يف حال استبدال جزء من العقار االستثامري، يتم إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للجزء املستبدل� 

يف حـال شـغل املالـك أي عقار اسـتثامري، فإنه يعاد تصنيفـه كممتلكات ومعدات� وتصبـح القيمة العادلة 
يف تاريـخ إعـادة التصنيـف هي التكلفة للمحاسـبة عنه الحقاً� 

يتـم التوقـف عـن إثبات العقـارات االسـتثامرية عند اسـتبعادها )أي بتاريخ انتقال السـيطرة إىل املسـتلم( 
أو سـحبها بصـورة دامئـة مـن االسـتخدام، وعند عدم توقـع أية منافع اقتصادية مسـتقبلية من اسـتبعادها� 
يـدرج الفـرق بـن صـايف متحصالت االسـتبعاد والقيمـة الدفرتيـة لألصل يف ربح أو خسـارة الفـرتة التي يتم 
فيهـا التوقـف عـن اإلثبـات� عنـد تحديد قيمـة الثمن املتعلقة مـن إلغاء االعـرتاف بالعقارات االسـتثامرية، 
تأخـذ املجموعـة بعـن االعتبـار اآلثـار املتعلقـة بالثمن املتغـر، ووجود مكونـات متويل هامـة، والثمن غر 

النقـدي، والثمن املسـتحق للمشـرتي )إن وجد(�

تتم التحويالت إىل )أو من( العقارات االسـتثامرية فقط عند وجود تغر يف االسـتخدام� بالنسـبة للتحويالت 
مـن العقـارات االسـتثامرية إىل العقـارات املشـمولة مـن املالـك، تعتـرب التكلفـة املفرتضـة بشـأن املحاسـبة 
الالحقـة مبثابـة القيمـة العادلـة بتاريـخ تغـر االسـتخدام� وعندمـا تصبـح العقـارات املشـغولة مـن قبـل 
املالـك عقـارات اسـتثامرية، تقوم املجموعة باملحاسـبة عـن هذه العقارات طبقاً للسياسـات املتبعة بشـأن 
املمتلـكات واملعـدات حتـى تاريخ تغر االسـتخدام� عندما يتم إجراء تغير يف اسـتخدام العقار االسـتثامري 
بدليـل البـدء بالتطويـر بنيـة البيع، يتـم تحويل العقار إىل عقـار قيد التطويـر بتكلفته الدفرتية للمحاسـبة 

عنـه الحقـاً كعقار قيـد التطوير�
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4-9 العقارات قيد التطوير
تشـمل تكلفـة التطويـر بشـكل أسـايس مـن تكلفـة األرض وتكاليف البنيـة التحتيـة وتكلفة البنـاء وجميع 
التكاليـف األخـرى الروريـة للحصـول عـىل العقـارات الجاهـزة للبيـع� يتـم نقـل تكلفـة األرض والبنيـة 
التحتيـة عندمـا يكـون هنـاك تغير يف اسـتخدام العقارات االسـتثامرية كـام يتضح من بـدء التطوير بهدف 
البيـع، وبالتـايل، يتـم إعـادة تصنيـف هذه العقـارات االسـتثامرية كعقارات قيـد التطوير بقيمتهـا الدفرتية 
يف تاريـخ إعـادة تصنيفهـا� يتـم إدراجهـا الحًقـا بالتكلفـة أو صـايف القيمـة القابلـة للتحقـق، أيهـام أقـل� 
ان صـايف القيمـة القابلـة للتحقـق هـو سـعر البيـع املقـدر يف سـياق األعـامل االعتياديـة ناقصـاً التكاليـف 

التقديريـة السـتكامل مصاريـف التطويـر وإعـادة البيع�

4-10 عقود اإليجار
تقـوم املجموعـة عنـد بدايـة العقـد بتقييـم مـا إذا كان العقـد، أو يتضمـن، عقد إيجـار� إذا مـا تم مبوجب 

العقـد تحويـل الحـق يف السـيطرة عـىل اسـتخدام أصل محـدد لفرتة محـددة نظر مقابـل لذلك�

المجموعة كمستأجر
تقـوم املجموعـة بتطبيـق طريقـة واحـدة إلثبـات وقيـاس كافـة عقـود اإليجـار، فيـام عـدا عقـود اإليجـار 
قصـرة األجـل وعقـود إيجـار املوجـودات منخفضـة القيمة� تقـوم املجموعة بإثبـات التزامـات اإليجار من 

أجـل سـداد اإليجـار، وموجـودات حـق االسـتخدام التـي متثـل الحـق يف اسـتخدام املوجـودات املعنية�

الموجودات حق االستخدام
تقـوم املجموعـة بإثبـات موجـودات حـق االسـتخدام بتاريـخ بـدء عقـد اإليجـار )أي، تاريـخ توفـر األصـل 
املعنـي لالسـتخدام(� تقـاس موجـودات حـق االسـتخدام بالتكلفـة، ناقًصـا االسـتهالك املرتاكـم وخسـائر 
االنخفـاض يف القيمـة، ويتـم تعديلهـا نتيجة إعـادة قياس التزامات اإليجار� تشـتمل تكلفـة موجودات حق 
االسـتخدام عـىل قيمـة التزامـات اإليجـار املثبتـة، والتكاليـف املبـارشة األوليـة املتكبـدة، ودفعـات اإليجار 
املسـددة يف أو قبـل تاريـخ بـدء اإليجـار، ناقًصـا أي حوافـز إيجـار مسـتلمة� يتم اسـتهالك موجـودات حق 
االسـتخدام عـىل أسـاس القسـط الثابت عىل مـدى فرتة اإليجـار أو األعـامر اإلنتاجية املقـدرة للموجودات، 

أيهـام أقـر، وذلك عـىل النحـو التايل:

مكاتب 5 سنوات
يف حالـة تحويـل ملكيـة املوجـودات املسـتأجرة إىل املجموعـة يف نهايـة مـدة اإليجـار أو كانـت التكلفـة 
تعكـس مامرسـة خيـار الـرشاء، يتـم حسـاب االسـتهالك عىل مـدى العمـر اإلنتاجـي املقدر لألصـل� تخضع 

موجـودات حـق االسـتخدام أيضـاً لالنخفـاض يف القيمـة�

التزامات عقود ايجار
بتاريـخ بـدء عقـد اإليجـار، تقـوم املجموعـة بإثبـات التزامـات اإليجـار التـي تـم قياسـها بالقيمـة الحاليـة 
لدفعـات اإليجـار التـي يتعـن سـدادها عىل مـدى فرتة اإليجار� تشـتمل دفعـات اإليجار دفعـات ثابتة )مبا 
يف ذلـك الدفعـات الثابتـة يف جوهرها( ناقًصـا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجـار املتغرة التي تعتمد 
عـىل مـؤرش أو معـدل، واملبالـغ املتوقـع سـدادها مبوجـب ضامنـات القيمـة املتبقيـة� كام تشـتمل دفعات 
اإليجـار أيًضـا عـىل سـعر مامرسـة خيـار الـرشاء الـذي مـن املؤكـد بصـورة معقولـة أن متارسـه املجموعـة 
ودفعـات الغرامـات الخاصـة بإنهـاء عقـد اإليجـار، إذا كانـت فـرتة اإليجار تظهر مامرسـة املجموعـة لخيار 
اإلنهـاء� يتـم إثبـات دفعـات اإليجـار املتغـرة التـي ال تعتمـد عـىل مـؤرش أو معـدل كمروف )مـامل تكن 

متكبـدة إلنتـاج البضاعـة( يف الفـرتة التـي يقـع فيهـا الحـدث أو الرشط الـذي يـؤدي إىل الدفع�

عنـد احتسـاب القيمـة الحاليـة لدفعـات اإليجـار، تسـتخدم املجموعة معدل االقـرتاض اإلضـايف الخاص بها 
بتاريـخ بـدء اإليجـار ألن معـدل العمولة الضمنـي يف عقد اإليجار غـر قابل للتحديد بسـهولة� وبعد تاريخ 
بـدء اإليجـار، يتـم زيادة قيمة التزامـات اإليجار لتعكس زيـادة العمولة، وتُخفض لتعكـس دفعات اإليجار 
املسـددة� إضافـة إىل ذلـك، يتـم إعـادة قيـاس القيمة الدفرتيـة اللتزامات اإليجـار إذا كان هنـاك تعديل أو 
تغيـر يف مـدة اإليجـار أو تغيـر يف دفعـات اإليجـار )أي تغيـر دفعات اإليجار املسـتقبلية نتيجـة التغر يف 
املـؤرش أو املعـدل املسـتخدم يف تحديـد تلـك الدفعـات( أو وجود تغـرٍ يف تقويم خيـار رشاء األصل املعني�

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
تقـوم املجموعـة بتطبيـق اإلعفـاء مـن إثبـات عقـود اإليجـار قصرة األجـل عىل عقـود اإليجار قصـرة األجل 
الخاصـة باملعـدات )أي عقـود اإليجـار التـي تبلـغ مدتها 12 شـهرًا أو أقـل اعتباًرا مـن تاريخ بـدء اإليجار وال 
تتضمـن خيـار الـرشاء(� كـام تطبـق أيًضـا اإلعفـاء من إثبـات املوجـودات منخفضـة القيمة عىل عقـود إيجار 
املعدات املكتبية التي تعترب منخفضة القيمة� يتم إدراج دفعات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار قصرة األجل 
وعقـود إيجـار املوجـودات منخفضـة القيمـة كمروف عىل أسـاس القسـط الثابـت عىل مدى فـرتة اإليجار�

4-11 النقد وما في حكمه
يتكـون النقـد ومـا يف حكمـه مـن نقـد يف الصنـدوق وأرصـدة بنكيـة وودائـع قصـرة األجـل واسـتثامرات 
ذات سـيولة عاليـة مبواعيـد اسـتحقاق ثالثـة أشـهر أو أقل وميكـن تحويلهـا إىل نقد مببالـغ معلومة مبارشة 

وتخضـع ملخاطـر غـر جوهريـة يف التغـر يف القيمة�

يتـم تصنيـف االسـتثامرات قصـرة األجـل التـي تزيـد مـدة اسـتحقاقها األصلية عن 3 شـهور وتقـل عن 12 
شـهراً كاسـتثامرات قصـرة األجل�

4-12 العمليات المتوقفة
إن مجموعـة االسـتبعاد مؤهلـة العتبارهـا عمليـة متوقفـة إذا كانـت تشـكل قطاعـاً مـن املنشـأة التـي تم 

اسـتبعادها أو تـم تصنيفهـا كمعـدة للبيـع، وأنها:

أنها متثل نشاط رئيي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية

أنها تعترب جزءاً من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئيي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو
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أو

أنها تعترب رشكة تابعة تم االستحواذ عليها حرياً إلعادة بيعها

يتـم اسـتبعاد العمليـات املتوقفة من نتائـج العمليات املسـتمرة، واظهارها كبند مسـتقل بعد الريبة من 
العمليـات املتوقفـة يف قامئـة الربـح أو الخسـارة� تـم تقديـم إفصاحـات اضافيـة يف االيضاح )34(� تشـتمل 

كافـة االيضاحـات األخـرى حـول القوائـم املالية عـىل مبالـغ العمليات املسـتمرة، ما مل يرد خـالف ذلك�

4-13 منافع الموظفين
منافع موظفين قصيرة األجل

تقـاس التزامـات منافـع املوظفـن قصـرة األجـل عـىل أسـاس غـر مخصـوم وتقيـد كمصاريف عنـد تقديم 
الخدمـة ذات الصلة�

يتـم االعـرتاف بااللتزامـات املتوقـع دفعهـا مقابـل الحوافـز النقديـة قصـرة األجـل أو الربامـج املبنيـة عىل 
مشـاركة األربـاح يف حـال وجـود التزامـات قانونيـة حاليـة أو متوقعـة عـىل املجموعـة لدفـع تلـك املبالـغ 
مقابـل خدمـات سـبق تقدميهـا مـن قبـل املوظـف مـع وجـود إمكانيـة لتقديـر تلـك االلتزامات عـىل نحو 

به� موثـوق 

منافع ما بعد الخدمة
تتـم املحاسـبة عـن التـزام املجموعـة مبوجـب مكافأة نهايـة الخدمـة للموظفن كربنامـج منافع محددة غـر ممول، 
ويتـم احتسـابه بتقديـر قيمـة املنافـع املسـتقبلية التـي اكتسـبها املوظفـون يف الفـرتات الحاليـة والسـابقة وخصـم 
هـذا املبلـغ� يتـم احتسـاب التزامـات املنافـع املحـددة سـنويًا مـن قبـل خبـر اكتـواري مؤهـل باسـتخدام طريقـة 
وحـدة االئتـامن املتوقعـة� يتـم إثبـات إعـادة قياس صـايف التـزام املنافع املحـددة، والذي يشـمل األرباح والخسـائر 
االكتواريـة، فـوًرا يف الدخـل الشـامل اآلخـر� تقـوم املجموعـة بتحديـد صـايف مـروف العمولـة عـىل صـايف التـزام 
املنافـع املحـددة للفـرتة مـن خـالل تطبيـق معدل الخصم املسـتخدم لقيـاس التزام املنافـع املحـددة يف بداية الفرتة 
السـنوية عـىل التزامـات املنافـع املحددة حينئٍذ، مـع مراعاة أي تغرات يف صـايف التزام املنافع املحـددة خالل الفرتة 
نتيجـة مدفوعـات املنافـع� يتـم إثبات صايف مـروف الفائـدة واملصاريف األخـرى املتعلقة بربامـج املنافع املحددة 

ضمـن تكاليـف املوظفـن يف قامئـة الربـح أو الخسـارة، انظـر حتى اإليضـاح )12(�

4-14 المخصصات
يتـم إثبـات املخصصـات عنـد وجـود التزامـات )قانونيـة أو متوقعـة( عـىل املجموعـة ناتجـة عـن أحـداث 
سـابقة، وأنـه مـن املحتمـل ان يتطلـب األمـر اسـتخدام مـوارد تنطوي عـىل منافـع اقتصادية لسـداد االلتزام 
وأنـه ميكـن إجـراء تقديـٍر ملبلـغ االلتزام بشـكل موثوق بـه� ويف الحاالت التـي تتوقع فيهـا املجموعة تعويض 
بعـض أو كل املخصصـات، عـىل سـبيل املثـال مبوجـب عقـد تأمن، فإنـه يتم إثبـات التعويض كأصل مسـتقل 
وذلـك فقـط عندمـا يكون يف حكم املؤكد بأن املنشـأة سـتحصل عـىل التعويض� يتم عرض املـروف املتعلق 

باملخصـص يف قامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل األخـر املوحـدة، بعد خصـم أية مبالغ مسـرتدة�

وإذا كان أثـر القيمـة الزمنيـة للنقـود جوهريًـا، فإنـه يتـم خصـم املخصصـات باسـتخدام معـدل مـا قبـل 
الريبـة الحـايل والـذي يعكـس، عندمـا يكـون مالمئًـا، املخاطـر املتعلقـة بااللتـزام� وعنـد اسـتخدام الخصم، 

يتـم إثبـات الزيـادة يف املخصـص الناتجـة عـن مـرور الوقـت كتكلفـة متويـل�

4-15 الزكاة
تخضـع املجموعـة للـزكاة وفقـاً ألنظمـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل يف اململكـة العربيـة السـعودية� 
ويُحّمـل مخصـص الـزكاة للمجموعـة والـزكاة املتعلقـة مبلكيـة املجموعـة يف الـرشكات التابعـة يف اململكـة 

العربيـة السـعودية عـىل قامئـة الربـح أو الخسـارة املوحـدة )الرجـوع عـىل اإليضـاح 22(� 

تسـتقطع املجموعـة رضائـب من املعامـالت التي تتم مع جهات غر مقيمة واألرباح املدفوعة للمسـاهمن 
االجانـب وفقـاً ألنظمـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل والتـي ال يتـم إدراجهـا كمـروف باعتبارهـا التزام 

عـىل الطـرف املقابل والتـي يتم اقتطـاع الرائـب نيابة عنه�

4-16 التقارير القطاعية
إن القطاع التشغييل هو مجموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت التي:

أ.  زاول أنشطة تجارية من املمكن أن تحقق منها املجموعة إيرادات وتتكبد بشأنها مصاريف مبا يف ذلك 

اإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع أي مكون من املكونات األخرى للمجموعة�

ب.  يقـوم املسـؤول الرئيـي عـن اتخاذ القـرارات التشـغيلية بتحليـل نتائـج عملياتها بصورة مسـتمرة من 
أجـل اتخـاذ القـرارات التـي تتعلق بتوزيع املـوارد وتقييـم األداء، و

ج. كام يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل�

تشـتمل النتائـج القطاعيـة املعروضـة عـىل املسـؤول الرئيـي عـن اتخاذ القـرارات التشـغيلية عـىل البنود 
العائـدة بشـكل مبـارش إىل أحـد القطاعـات، باإلضافـة إىل البنـود التـي ميكـن توزيعها عىل أسـاس معقول� 
وحيـث أن املجموعـة تديـر أعاملها يف اململكة العربية السـعودية لذلك مل يتم عـرض أي قطاعات جغرافية 

يف هـذه القوائـم املاليـة املوحدة� 

4-17 أرصدة العقود
موجودات العقود

يـدرج أصـل العقـد بدايـة مقابـل اإليـرادات املكتسـبة مـن عمليـات البيـع نتيجـة اسـتالم الثمـن املقـرتن 
بـرشط اكتـامل عمليـة البيـع� عنـد اكتـامل البيـع وقبـول العمـالء، يـدرج املبلـغ كموجـودات عقـود ويتـم 

إعـادة تصنيفـه كذمـم مدينـة تجاريـة� تخضـع موجـودات العقـود إىل تقييـم االنخفـاض يف القيمـة� 

الذمم المدينة التجارية
تـدرج الذمـم املدينـة يف حـال اسـتحق العـوض غر املـرشوط مـن العميل )أي يشـرتط فقط مـرور الوقت 

قبل اسـتحقاق سـداد العوض(�

مطلوبات العقود
تـدرج مطلوبـات العقـود يف حـال اسـتالم الدفعـة او اسـتحقاق الدفعـة )أيهـام أقـر( مـن العميـل قبـل 
تحويـل املجموعـة البضائـع والسـلع ذات العالقة� تـدرج التزامات العقود كإيرادات عندمـا تقوم املجموعة 

مبوجـب العقـد بتأديـة التزامهـا )أي نقـل السـيطرة عىل البضائـع والخدمـات ذات العالقـة إىل العميل(� 
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4-18 اإليرادات من العقود مع العمالء
بيع عقارات

تقـوم املجموعـة بإثبـات اإليـرادات مـن العقـود املربمـة مع العمـالء وفق طريقـة مكونة مـن خمس خطـوات واملبينة يف 

املعيـار الدويل للتقريـر املايل 5.:

الخطـوة ).(: تحديـد العقـد )العقـود( املـربم مـع العميـل، يُعـرّف العقـد بأنـه اتفـاق بـن طرفـن أو أكـرث 
ينشـئ عنـه حقوقـاً والتزامـات قابلـة للتنفيذ وينص عـىل الرشوط الخاصة بـكل عقد والتي يجـب الوفاء بها�

الخطـوة ).(: تحديـد التزامـات األداء يف العقـد: إن التـزام األداء هـو الوعد الذي يتـم تحديده يف العقد مع 
العميـل لنقل البضائـع أو الخدمات للعميل�

الخطـوة )3(: تحديـد سـعر املعاملـة: ميثـل سـعر املعاملة مبلـغ العوض الـذي تتوقع املجموعة اسـتحقاقه 
مقابـل تحويـل البضاعـة أو الخدمـات املتعهـد بهـا إىل العميـل باسـتثناء املبالـغ التـي يتـم تحصيلهـا بالنيابة 

عـن أطـراف ثالثة�

الخطـوة )4(: توزيـع سـعر املعاملـة عـىل التزامـات األداء يف العقد: بالنسـبة للعقود التي تشـتمل عىل أكرث 
مـن التـزام أداء واحـد، سـتقوم املجموعـة بتخصيـص سـعر العاملـة عـىل كل التـزام أداء وذلك باملبلـغ الذي 

تتوقـع املجموعـة اسـتحقاقه مقابـل الوفاء بكل التـزام أداء�

الخطوة )5(: إثبات اإليرادات عند )أو حال( الوفاء بالتزام األداء�
تقوم املجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات عىل مدى الزمن يف حالة استيفاء أحد الرشوط التالية:

أن يتلقـى العميـل املنافـع التـي يوفرهـا أداء املجموعـة ويسـتهلكها يف نفـس الوقـت أثنـاء قيـام 	�

املجموعـة بـاألداء،

أن يـؤدي أداء املجموعـة إىل إنشـاء أو تحسـن أصـل يسـيطر عليـه العميـل عنـد إنشـاء األصـل أو 	�

تحسـينه، أو

أال يـؤدي أداء املجموعـة إىل إنشـاء أصل مع اسـتخدام بديل لدى املجموعـة، وأن يكون للمجموعة 	�

حـق واجـب النفاذ يف اسـتالم قيمة األداء املكتمـل حتى تاريخه�

بالنسـبة اللتزامـات األداء التـي ال يتم فيها اسـتيفاء أحـد الرشوط املذكورة أعاله، فإنه يتـم إثبات اإليرادات 
عنـد نقطة مـن الزمن يتم فيها الوفـاء بالتزام األداء�

يتـم قيـاس اإليـرادات بالقيمـة العادلة للثمن املسـتلم أو املسـتحق القبض بعد األخذ بعـن االعتبار رشوط 
السـداد املحددة بالعقد�

يتـم إثبـات اإليـرادات يف قامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل االخـر املوحـدة وذلـك بالقـدر الـذي 
يحتمـل فيـه تدفـق منافع اقتصاديـة إىل املجموعة وأنه ميكـن قياس اإليرادات والتكاليـف، إذ ينطبق ذلك، 

بشـكل موثـوق به�

يـدرج اإليـرادات مـن تقديـم الخدمـات طوال الفرتة يف حـال القدرة عـىل تقدير مخرجات املعاملة بشـكل 

موثـوق بـه، ومـن خـالل الرجـوع إىل مرحلـة اكامل املعاملـة يف تاريخ التقريـر املايل� ويف حال عـدم القدرة 
عـىل القيـاس بشـكل موثـوق، تدرج اإليـرادات فقط يف حدود املروفـات املتكبدة املؤهلة لالسـرتداد� 

عنصر التمويل الهام
تسـتلم املجموعـة دفعـات مـن العمـالء عـىل مراحـل مقابـل بيع الفلـل ضمن جـدول زمني ملـدة ثالث أو 
خمـس أو سـبع سـنوات بعـد توقيـع العقـد واسـتالم الدفعـة� يوجـد عنـر متويـل هـام يف هـذه العقـود 
وذلـك نظـراً للمـدة الطويلـة بـن سـداد العمالء وتحويـل الفلل لهـم، باإلضافة إىل أسـعار الفائدة السـائدة 
يف السـوق� بالتـايل يتـم خصـم سـعر املعاملـة لهـذه العقـود باسـتخدام سـعر الفائـدة الضمنـي يف العقـد� 
يتوافـق هـذ املعـدل مـع املعـدل الذي سـيتم عكسـه يف عنر التمويـل املنفصـل للمعاملة بـن املجموعة 

والعميـل عنـد بدايـة العقد� 

4-19 تكاليف اإليرادات
لـدى املجموعـة أجـزاء كبـرة مـن أراض تتكون من عـدد من القطـع املسـتقلة� ولتحديد تكلفـة اإليرادات 
املرتبطـة بقطـع األرايض املباعـة خـالل الفـرتة، تقـوم اإلدارة بتقديـر تكاليف تطويـر البنية التحتيـة كاملة� 
ويتـم تخصيـص تلـك التكاليـف لكل قطعـة أرض� يتم فحص هذه التقديرات بشـكل منتظـم ويتم تعديلها 
إذا دعـت الحاجـة� أي تغيـر جوهـري يف هذه التقديـرات ميكن أن يؤدي إىل تكبد تكاليف إضافية تسـجل 

يف الفـرتات املسـتقبلية واملتعلقـة باإليرادات املحققة يف فرتات سـابقة�

تتضمـن تكاليف اإليرادات ملشـاريع الفلل السـكنية تكلفة األرض والتطويـر والتكاليف املتعلقة بالخدمات 
األخـرى� وتعتمـد تكلفـة اإليـرادات عـىل نسـبة التكلفـة املتكبـدة حتـى تاريخـه فيـام يتعلـق بالوحـدات 
املباعـة إىل إجـاميل التكلفـة اإلجامليـة لـكل حـدة� وتعتمـد تكاليف اإليـرادات مـن إدارة املرافـق والربامج 

التعليميـة الـدورات التدريبيـة وخدمـات إدارة العقـارات عـىل التكلفـة الفعلية لتقديـم الخدمات� 

4-20 المصروفات
مروفـات تسـويق البيـع هـي تلـك املروفـات الناتجـة عـن جهـود املجموعـة ضمـن وظائف التسـويق 
والبيـع� يتـم تصنيـف كافـة املصاريـف األخـرى، باسـتثناء تكاليـف اإليـرادات املبـارشة واألعبـاء املاليـة، 
كمصاريـف عموميـة وإداريـة� يتـم توزيـع املروفـات املشـرتكة بـن تكاليـف إيـرادات ومروفـات بيـع 

وتسـويق ومروفـات عموميـة وإداريـة ـ عنـد اللـزوم ـ عـىل أسـاس ثابـت�

4-21 الدخل التمويلي والدخل من توزيعات األرباح وتكلفة التمويل
يتكـون الدخـل التمويـيل مـن إيـراد فوائـد عن أموال مسـتثمرة وإيـرادات مـن توزيعات األربـاح مثبتة يف 
قامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل اآلخـر املوحـدة� يتـم إثبات إيـرادات الفائـدة حال اسـتحقاقها 
يف قامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل اآلخـر املوحـدة باسـتخدام طريقـة الفائـدة الفعليـة� يتـم 
إثبـات إيـراد توزيعـات األربـاح يف قامئـة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر املوحدة عند اسـتحقاق 

املجموعـة السـتالم الدفعة�
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تتكـون تكاليـف التمويـل مـن مصاريـف الفائـدة مـن االقـرتاض وإلغـاء الخصـم للمخصصـات وخسـائر 
انخفـاض القيمـة املثبتـة يف املوجـودات املاليـة� ويتـم إثبـات تكاليف االقرتاض غـر املتعلقة مبـارشًة برشاء 
أو إنشـاء أو إنتـاج األصـل املؤهـل يف قامئـة الربـح والخسـارة الدخـل الشـامل اآلخـر املوحـدة باسـتخدام 

طريقـة الفائـدة الفعلية�

4-22 ربحية السهم
تعـرض املجموعـة ربحيـة السـهم األساسـية واملخفضـة ألسـهمها العاديـة� يتـم احتسـاب ربحيـة السـهم 
األسـايس بقسـمة صـايف الربـح أو الخسـارة التـي تعـزى للمسـاهمن العاديـن يف املجموعـة عىل املتوسـط 
املرجـح لعـدد األسـهم العاديـة القامئـة خـالل الفـرتة واملعدلـة ألسـهمها الخاصـة اململوكـة� يتـم احتسـاب 
ربحيـة السـهم املخفضـة مـن خـالل تعديـل صـايف الربـح أو الخسـارة التـي تعـزى للمسـاهمن العاديـن 
واملتوسـط املرجـح لعـدد األسـهم العاديـة القامئـة املعدلـة ألسـهمها الخاصـة اململوكـة لتعكس أثـر جميع 

األسـهم العاديـة املحتملـة املخفضـة�

5. التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

قامـت املجموعـة بتطبيـق بعـض املعايـر والتعديـالت ألول مـرة، والتي تري عـىل الفرتات السـنوية التي 
تبـدأ يف أو بعـد 1 ينايـر 2020م� مل تقـم املجموعـة بالتطبيـق املبكـر ألي معايـر أو تفسـرات أو تعديالت 

أخـرى صـادرة وغر سـارية املفعـول بعد�

5-1 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: “تعريف العمل التجاري”
توضـح التعديـالت عـىل املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )3( “تجميـع األعـامل” أنه لـي يتم اعتبـار األعامل 
مبثابـة أعـامل تجاريـة، فإنـه يجـب أن تتضمـن أي مجموعـة متكاملـة مـن األنشـطة واملوجـودات، كحـد 
أدىن، مدخـالت وعمليـات موضوعيـة تسـهم معـا بشـكل كبـر يف القـدرة عـىل تحقيـق املخرجـات� كام ان 
التعديـالت توضـح أيضـاً أن األعـامل قـد تتواجـد دون أن تتضمـن جميـع املدخـالت واإلجـراءات املطلوبة 
إليجـاد املخرجـات� ال يوجـد لهـذه التعديـالت تأثـر عـىل القوائـم املاليـة للمجموعـة لكنهـا قـد تؤثر عىل 

الفـرتات املسـتقبلية يف حـال دخـول الرشكـة يف تجميـع أعامل�

5-2 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير 
المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39(: هيكلة سعر الفائدة

التعديـالت عـىل املعيـار الـدويل للتقرير املـايل )9( ومعيار املحاسـبة الـدويل )39( األدوات املالية: االعرتاف 
والقيـاس” عـدداً مـن االعفاءات التـي تنطبق عىل عالقات التحوط التي تأثرت بشـكل مبارش بتعديل مؤرش 
سـعر الفائـدة املرجعـي� تتأثـر عالقـة التحـوط يف حـال أن التعديـل أدى إىل عـدم تيقن حيال زمـن ومبلغ 
التدفقـات النقديـة التـي تقـوم عـىل مرجعيـة للبنـد املتحـوط لـه او اداة التحوط� ليـس لهـذه التعديالت 
تأثـر عـىل القوائـم املاليـة للمجموعـة لكـون املجموعـة ليـس لديهـا عالقـات تحـوط مـن أسـعار الفائدة�

5-3 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( ومعيار المحاسبة الدولي )8(: 
تعريف المعلومات الجوهرية

توفـر التعديـالت تعريفـاً جديـداً للمعلومـات الجوهريـة حيـث تعترب “بـأن املعلومات تكـون جوهرية إذا 
كان مـن املعقـول أن يؤثـر حذف أو تحريف أو حجب معلومات عىل القرارات التي يتخذها املسـتخدمون 
الرئيسـيون للقوائـم املاليـة ذات األغـراض العامـة عـىل أسـاس تلـك القوائم املاليـة، والتي توفـر معلومات 
ماليـة حـول منشـأة معينـة ذات تقاريـر ماليـة�” وتوضـح التعديـالت أن الجوهريـة تعتمـد عـىل طبيعـة 
أو حجـم املعلومـات، سـواًء فرديـة أو مـع معلومـات أخـرى ضمـن سـياق القوائـم املاليـة� يكـون تحريف 
املعلومـات جوهريـاً إذا كان مـن املتوقـع أن يؤثـر بشـكل معقـول عىل قرارات املسـتخدمن الرئيسـين� ال 
يوجـد لهـذه التعديـالت تأثـر عـىل القوائـم املاليـة وال يتوقـع أن يكون لهـا تأثر عـىل املجموعة مسـتقبالً�

5-4 اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر في 29 مارس 2018م
إن إطـار املفاهيـم ليـس معيـاًرا وال يلغـي املفاهيم الواردة فيـه أو املتطلبات الـواردة يف أي معيار آخر� إن 
الغـرض مـن إطـار مفهـوم التقرير املايل هو مسـاعدة مجلس معاير املحاسـبة الدولية عـىل تطوير املعاير، 
ومسـاعدة مـن يقـوم بإعداد املعاير عىل تطوير سياسـات محاسـبية متوافقة بحيث ال يكـون هنالك معيار 
غـر قابـل للتطبيـق، ومسـاعدة جميع األطراف عىل فهم وتفسـر املعاير� سـيكون لهذا تأثر عىل املنشـآت 
التـي طـورت سياسـاتها املحاسـبية اسـتناداً إىل اإلطـار العـام للمفهـوم� يتضمـن هـذا اإلطـار العـام املعدل 
للمفهـوم بعـض املفاهيـم الجديـدة، ويقـدم تعريفـات محدثـة ومعاير اعـرتاف للموجـودات واملطلوبات، 
كذلـك يوضـح بعـض املصطلحـات الهامـة� مل يكن لهـذه التعديـالت أي أثر عـىل القوائم املاليـة املجموعة�

5-5 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16( “امتيازات اإليجار التي تتعلق 
بـ كوفيد - 19”

بتاريـخ 28 مايـو 2020م، أصـدر مجلـس معاير املحاسـبة الدولية تعديـالً عىل املعيار الـدويل للتقرير املايل 
16 “عقـود اإليجـار” “امتيـازات اإليجـار التـي تتعلـق بـ كوفيـد - 19” تتيـح التعديالت اعفاء املسـتأجرين 
مـن تطبيـق املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )16( - توجيهـات حيـال تعديـل عقـود اإليجـار إىل امتيـازات 
اإليجـار الناتجـة عـن اآلثـار املبارشة لوباء كوفيد - 19� كوسـيلة عملية مسـاعدة، ميكن ان يختار املسـتأجر 
عـدم تقييـم مـا إذا كانـت امتيـازات اإليجـار املتعلقـة بــ كوفيـد - 19 مـن املؤجـر كتعديل لعقـد اإليجار� 
يقـوم املسـتأجر باسـتخدام هـذا االختيـار للمحاسـبة عـن أي تغيـر يف دفعات اإليجـار الناتجة عـن كوفيد 
- 19 املتعلقـة بامتيـازات اإليجـار بنفـس طريقـة املحاسـبة عـن أي تغيـر مبوجـب املعيـار الـدويل للتقرير 

املـايل )16(، يف حـال مل يكـن التغيـر تعديـالً يف عقـد اإليجار�

تـري التعديـالت عـىل الفـرتات السـنوية التـي تبـدأ يف أو بعـد 1 ينايـر 2020م� مـع السـامح بالتطبيـق 
املبكـر� مل يكـن لهـذه التعديـالت أي أثـر عـىل القوائـم املاليـة للمجموعـة�

-6 املعاير الصادرة التي مل تدخل حيز التنفيذ 

فيـام يـيل بيانًـا باملعايـر والتفسـرات الجديـدة واملعدلـة الصـادرة وغر سـارية املفعـول بعد حتـى تاريخ 
إصـدار القوائـم املاليـة للمجموعـة� تعتـزم املجموعـة إتباع هـذه املعاير والتفسـرات الجديـدة واملعدلة، 

إذا ينطبـق ذلـك، عنـد رسيانها�
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6-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )17( – “عقود التامين”
يف مايـو 2017، أصـدر مجلـس معايـر املحاسـبة الدوليـة املعيـار الدويل للتقريـر املايل )17( عقـود التأمن، 
معيـار محاسـبة جديـد شـامل لعقـود التأمـن يغطـي اإلثبـات والقيـاس والعـرض واالفصـاح� سـيحل هـذا 
املعيـار عنـد رسيانـه محـل املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )4( عقـود التأمـن، الذي صـدر يف عـام 2005م� 
يـري املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )17( عـىل جميـع أنـواع عقـود التأمـن )أي التأمن عىل الحيـاة وغر 
الحيـاة والتأمـن املبـارش وإعـادة التأمـن( بـرف النظـر عـن نـوع املنشـآت التـي تقـوم بإصـداره، وبعض 
الضامنـات واألدوات املاليـة التـي يتـم فيها االشـرتاك بصـورة اختيارية� سـوف تطبق اسـتثناءات قليلة عىل 
نطـاق ضيـق� يتمثـل الهـدف العـام مـن املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )17( يف تقديـم منـوذج محاسـبي 
لعقـود التأمـن عـىل نحـو أكـرث نفًعـا وتوافًقـا لـرشكات التأمـن� وعـىل عكـس املتطلبـات املنصـوص عليها 
يف املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )4(، التـي تسـتند إىل حـد كبـر إىل أقدمية السياسـات املحاسـبية املحلية 
السـابقة، يوفـر املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )17( منوذجـاً شـامالً لعقود التأمـن، يغطي جميـع الجوانب 
املحاسـبية ذات العالقـة� يتمثـل جوهـر املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )17( يف النمـوذج العـام، الـذي يتم 

اسـتكامله عـن طريق:

التكييف املحدد للعقود ذات خصائص االشرتاك املبارش )طريقة األتعاب املتغرة(�	�

الطريقة املبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصرة املدة�	�

يطبـق هـذا املعيـار عـىل الفرتات املاليـة التي تبـدأ يف أو بعد 1 ينايـر 2023، ويتعن تقديم أرقـام املقارنة� 
ويسـمح بالتطبيـق املبكـر لـه إذا مـا تـم أيضـاً تطبيـق املعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )9( واملعيـار الـدويل 
للتقريـر املـايل )15( يف أو قبـل تاريـخ تطبيـق املنشـأة أوالً للمعيـار الـدويل للتقريـر املـايل )17(� ال ينطبق 

هـذا املعيـار عـىل املجموعة�

6-2  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1(: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
يف يناير 2020م، أصدر مجلس املعاير الدولية للمحاسـبة تعديالت عىل الفقرات من 69 إىل 76 من معيار 

املحاسـبة الدويل 1 لتحديد متطلبات تصنيف املطلوبات كمتداولة وغر متداولة� توضح التعديالت:

ما املقصود بالحق يف تأجيل التسوية،	�

أي ان الحق يف التأجيل يجب أن يتواجد يف نهاية فرتة التقرير املايل،	�

وان ذلك التصنيف مل يتأثر باحتاملية ان متارس املنشأة حق التأجيل، و	�

وذلـك فقـط عندمـا تكـون االداة املالية املشـتقة متضمنة يف التـزام قابل للتحويل وهـو يف حد ذاته 	�

أداة حقـوق ملكيـة وان رشوط االلتـزام لن تؤثـر عىل التصنيف�

تنطبـق التعديـالت عـىل فـرتات التقريـر املـايل السـنوية التـي تبـدأ يف 1 ينايـر 2023م أو بعد هـذا التاريخ 
ويجـب أن تطبـق بأثـر رجعـي� تقـوم املجموعة حاليـاً بتقييم تأثر التعديـالت عىل املامرسـات الحالية وما 

إذا تتطلـب اتفاقيـات القـروض الحاليـة قد تتطلب إعـادة تفاوض�

6-3  اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3

يف مايـو 2020م، أصـدر مجلـس معايـر املحاسـبة الدوليـة التعديـالت عـىل املعيـار الدويل للتقريـر املايل 3 
- تجميـع األعـامل - اإلشـارة إىل مفهـوم اإلطـار العـام� الغـرض من التعديـالت هو إحالل اإلشـارة إىل اإلطار 
العـام مـكان إعـداد وعـرض القوائم املالية، الصـادر يف 1989م، مع اإلشـارة إىل مفهوم اإلطـار العام للتقرير 
املـايل الصـادر يف مـارس 2018م دون تغر املتطلبات بشـكل جوهـري� كام أضاف املجلس أيضاً اسـتثناًء إىل 
مبـادئ االعـرتاف يف املعيـار الـدويل للتقرير املايل 3 لتجنب مسـألة مكاسـب او خسـائر “اليومن” املحتملة 
الناتجـة عـن املطلوبـات وااللتزامـات املحتملـة التـي قـد تقـع ضمن نطـاق معيار املحاسـبة الـدويل 37 أو 
تفسـر لجنة املعاير الدولية رقم 21 “الرسـوم” حال تكبدها بشـكل منفصل� يف نفس الوقت، قرر املجلس 
توضيـح التوجيهـات الحاليـة يف املعيـار الـدويل للتقرير املايل بخصـوص املوجودات املحتملة التـي لن تتأثر 
عـن احـالل اإلشـارة إىل اإلطـار العـام مـكان اعـداد وعـرض القوائـم املاليـة� تنطبـق التعديالت عـىل فرتات 
التقريـر املـايل السـنوية التـي تبـدأ يف 1 ينايـر 2022م أو بعد هـذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مسـتقبيل�

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

يف مايـو 2020م، أصـدر مجلـس املعايـر الدوليـة للمحاسـبة املمتلـكات واآلالت واملعـدات - املتحصـالت 
مـن االسـتخدام املنشـود والـذي مينـع املنشـآت الخصـم مـن تكلفـة أي بند مـن بنـود املمتلـكات واآلالت 
واملعـدات، واي متحصـالت مـن بيـع السـلع التـي يتم انتاجهـا أثناء احضار ذلـك األصل إىل موقعـه وحالته 
الالزمـة للتشـغيل بالطريقـة التـي تراهـا اإلدارة مالمئـة� وبـدالً مـن ذلـك، تعـرتف املنشـأة باملتحصالت من 
بيـع مثـل هـذه السـلع وتكاليـف انتـاج تلـد السـلع يف الربـح او الخسـارة� تنطبـق التعديالت عـىل فرتات 
التقريـر املـايل السـنوية التـي تبـدأ يف 1 ينايـر 2022م أو بعد هذا التاريـخ ويجب أن تطبق بأثر مسـتقبيل 
بنـود املمتلـكات واآلالت واملعـدات املتاحـة لالسـتخدام يف او بعـد بدايـة اول فـرتة تـم عرضهـا بهـا عندما 

تقـوم املنشـأة بتطبيـق التعديـل� ليـس مـن املتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهري عـىل املجموعة�

6-5  عقود المعاوضة - تكلفة تأدية العقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
يف مايـو 2020م، أصـدر مجلس معاير املحاسـبة الدوليـة تعديالت عىل معيار املحاسـبة الدويل 37 لتحديد 
أي التكليـف التـي تحتـاج املنشـأة تضمينهـا لتقديـر مـا إذا كان العقـد معاوضـة أو أنـه يؤدي إىل خسـائر� 
تنطبـق التعديـالت عـىل “طريقة التكلفة املبـارشة”� تتضمن التكاليـف التي تتعلق بعقـد تقديم بضائع او 
خدمـات كالً مـن التكاليـف اإلضافيـة وتخصيـص التكاليـف التـي تتعلق مبارشة بأنشـطة العقـد� ال تتعلق 
املروفـات العموميـة واإلداريـة مبـارشة بالعقـد وتسـتثنى مـامل يتـم تحميلهـا بشـكل واضح عـىل الطرف 
املقابـل مبوجـب العقـد� تـري التعديـالت عىل فرتات التقارير املالية السـنوية التي تبـدأ يف أو بعد 1 يناير 
2022م� سـتقوم املجموعـة بتطبيـق التعديـالت عـىل العقـود التـي مل تقم بعـد بتأدية جميـع التزاماتها يف 

بدايـة فـرتة التقريـر املـايل التـي يتم فيها تطبيـق التعديـالت ألول مرة�
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6-6  المعيار الدولي للتقرير المالي 1 – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول 
مرة – الشركة التابعة التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.

وكجزء من التحسـينات السـنوية دورة 2018م2020-م للمعاير الدولية للتقرير املايل، أصدر مجلس معاير 
املحاسـبة الدوليـة تعديـالً عـىل املعيار الـدويل للتقرير املايل 1 - تطبيـق املعاير الدوليـة للتقرير املايل ألول 
مـرة� يسـمح التعديـل للرشكـة التابعة باختيار تطبيـق الفقـرة )د16- “أ”( من املعيار الـدويل للتقرير املايل 
1 لقياس فروقات الرتجمة املرتاكمة باسـتخدام املبالغ املصفح عنها يف الرشكة االم، اسـتناداً إىل تاريخ تحول 
الرشكـة االم غـىل املعايـر الدوليـة للتقريـر املـايل� يُطبـق التعديـل أيضـاً عـىل الـرشكات الزميلة واملشـاريع 
املشـرتكة التـي تختـار تطبيـق الفقـرة )د16- “أ”( مـن املعيار الدويل للتقريـر املايل 1� يدخـل التعديل حيز 
التنفيذ عىل فرتات التقارير املالية السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2022م مع السامح بالتطبيق املبكر�

6-7  المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية - فحص نسبة %10 المتعلق 
باستبعاد المطلوبات المالية

كجـزء مـن التحسـينات السـنوية دورة 2018م2020-م للمعايـر الدوليـة للتقريـر املـايل، أصـدر مجلـس 
معايـر املحاسـبة الدوليـة تعديـالً عىل املعيـار الدويل للتقريـر املايل 9� توضـح التعديـالت أن األتعاب التي 
تدرجهـا املنشـأة عنـد تقديـر رشوط التـزام مـايل إمـا جديـد أو معدل تختلف بشـكل جوهـري عن رشوط 
االلتـزام األصـيل� تتضمـن هـذه األتعـاب فقـط تلـك الرسـوم املدفوعـة او املسـتلمة بن املقـرتض واملقرض 
بحيـث تتضمـن الرسـوم املدفوعـة او املسـتلمة بواسـطة إمـا املقـرتض او املقـرض بالنيابـة� تقـوم املنشـأة 
بتطبيـق هـذا التعديـل عـىل املطلوبـات املاليـة املعدلـة او املتبادلـة يف أو بعـد بدايـة فـرتة التقريـر املـايل 

السـنوية التـي تقـوم املنشـأة فيهـا بتطبيـق هـذه التعديالت�

يدخـل التعديـل حيـز التنفيـذ عـىل فـرتات التقاريـر املاليـة السـنوية التـي تبـدأ يف أو بعد 1 ينايـر 2022م 
مـع السـامح بالتطبيـق املبكـر� تقـوم املجموعـة بتطبيق هـذه التعديـالت عىل املطلوبـات املاليـة املعدلة 
او املتبادلـة يف أو بعـد بدايـة فـرتة التقريـر املـايل السـنوية األوىل التـي تقـوم املنشـأة فيهـا بتطبيـق هـذه 

التعديـالت� ليـس مـن املتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهـري عـىل املجموعة�

6-8 معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة - الضريبة في قياس القيمة العادلة
كجـزء من التحسـينات السـنوية دورة 2018م2020-م للمعاير الدولية للتقريـر املايل، أصدر مجلس معاير 
املحاسـبة الدوليـة تعديـالً عىل معيار املحاسـبة الـدويل 41� يقوم التعديل بإزالة املتطلـب يف الفقرة 22 من 
معيار املحاسـبة الدويل 41 وهو أن تقوم املنشـآت باسـتثناء التدفقات النقدية الخاصة بالريبة عند قياس 
القيمـة العادلـة للموجـودات التي تقع ضمن نطاق معيار املحاسـبة الدويل 41� تقوم املنشـأة بتطبيق هذا 
التعديل عىل قياس القيمة العادلة بأثر مسـتقبيل يف أو بعد بداية أول فرتة مالية سـنوية تبدأ يف أو بعد 1 
يناير 2022م، مع السامح بالتطبيق املبكر� ليس من املتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري عىل املجموعة�
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التكلفة:

65,881,801 743,176554,7327,944,890 18,883,51139,174,5145,390,3183,190,660 يناير 2019م

 1,591,057 1,591,057 ــ ــ ــ ــ ــ ــإضافات خالل السنة

 ــ)733,234(  ــ ــ 187,827545,407 ــ ــتحويالت

)908,.(  ــ ــ)908,.( ــ ــ ــاستبعادات

67,469,950 743,176554,7328,802,713 8,883,51139,174,5145,578,1453,733,159يف 31 ديسمرب 2019م

إضافات خالل السنة  1,003,933 1,003,933 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 

 ــ)78.,..5( ــ ــ 8,833..383,445 ــ ــ تحويالت

68,473,883 743,176554,7329,294,368 318,883,51139,174,5145,961,5903,861,992 ديسمرب 2020م

االستهالك:

15,563,063 ــ426,840554,126 7,114,6135,105,7072,361,777 ــ1 يناير 2019م

 607,6.7,. ــ ــ74,3.8 0.8,50970,306444,484,. ــمخصص محمل للسنة

17,170,680 ــ501,158554,126 8,133,1225,176,0132,806,261 ــ31 ديسمرب 2019م

 505,048,. ــ ــ73,738 0.8,50998,0.43.4,777,. ــمخصص محمل للسنة

8,675,7.8. ــ6..,574,896554 038,...,74,0373.,63.5,.5.,9 ــ.3 ديسمرب 0.0.م

صايف القيم الدفرتية:

55.,49,798 94,368.,806069.,68. 883687,553740,954,..30,0..3.8,883,5 ديسمرب 0.0.م

70.,99.,50 7.3,.0.86068,80,.4. 3.9.6,898.,.39.40,.04,.3..3.8,883,5 ديسمرب 0.9.م

متثـل األعـامل الرأسـاملية تحـت التنفيذ كـام يف 31 ديسـمرب 2020م التكلفة املتكبدة مـن قبل املجموعة أ. 

لبنـاء لوحـات ارشـادية حـول األرايض التـي متلكهـا� خالل السـنة، تـم تخصيص اسـتهالك بقيمـة 58,960 

ريال سـعودي )2019م: 28,869 ريال سـعودي( للعقارات االسـتثامرية، وهو ما ميثل اسـتهالك املمتلكات 

واملعـدات املسـتخدمة من قبـل فريق إدارة مشـاريع العقارات االسـتثامرية للمجموعة�

مل يكـن هنـاك أي انخفـاض يف القيمـة يف عامـي 2020م و2019م� كام مل يتم رسـملة أي تكاليف اقرتاض 

عـىل املمتلـكات واملعـدات خـالل عامـي 2020م و2019م� إن املمتلـكات واملعـدات ليسـت تحت رهن 

تعهد� أو 

تم توزيع مخصص االستهالك للسنة عىل النحو التايل:ب. 
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0.9.م0.0.م

1,446,0881,480,396مروفات عمومية وإدارية 

58,96028,869عقارات استثامرية 

62,732 ــتكلفة اإليرادات 

35,620 ــمروفات بيع وتوزيع 

.,505,048.,607,6.7

8. الموجودات غير الملموسة
0.9.م0.0.م

التكلفة

573,798,965.,.3,93الرصيد يف بداية السنة

377,438132,292إضافات

4,308,6953,931,257الرصيد يف نهاية السنة

االطفاء

606,890,.47.,3,0.8الرصيد يف البداية السنة

382,567411,257املخصص املحمل للسنة 

47.,3,400,7.43,0.8الرصيد يف نهاية السنة

0..,907,98.9.3صايف القيمة الدفرتية يف نهاية السنة

9. العقارات االستثمارية 
يتم قياس العقارات االستثامرية للمجموعة بالتكلفة�

2019م2020م

 2,512,980,7192,425,423,482يف بداية السنة

 52,735,42335,829,087إضافات، تتعلق بشكل رئيي بتكاليف بنية تحتية

 55,669,560 ــاالستحواذ من خالل تجميع األعامل

)3,941,410( ــمحول إىل عقارات قيد التطوير 

����������������������

2,565,716,1422,512,980,719يف نهاية السنة

����������������������

العربيـة  اململكـة  املنـورة،  املدينـة  تجاريـة يف  للمجموعـة مـن عقـارات  االسـتثامرية  العقـارات  تتكـون 
السـعودية� وقـررت اإلدارة أن العقـارات االسـتثامرية تتكـون من فئتن من املوجـودات، وهام أرايض بقيمة 
3�1 مليـار ريـال سـعودي )31 ديسـمرب 2019م: 3�1 مليـار ريال سـعودي( وتكلفة البنيـة التحتية مببلغ 2�1 
مليـار ريـال سـعودي )31 ديسـمرب 2019م: 2�1 مليار ريال سـعودي( بنـاًء عىل طبيعـة وخصائص ومخاطر 

كل عقـار� وفيـام يـيل تفاصيـل ذلك:

القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةاملوقعالوصف

1,694,752,6794,389,391,951املدينة املنورة، اململكة  العربية السعوديةمدينة املعرفة االقتصادية 

رشكـة الغـراء العامليـة للتطويـر العقـاري املحـدودة 

)“الغـراء”(

705,540,955771,538,840املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

145,209,587337,766,583املدينة املنورة، اململكة  العربية السعوديةرشكة مكارم للضيافة املحدودة )“مكارم للضيافه”( 

.43,67.,56..9,...,0.املدينة املنورة، اململكة العربية السعوديةرشكة بوابة املدينة العقارية)“بوابة املدينة”( 

.,565,7.6,.4.5,554,94.,046 

تـم تقييـم القيمـة العادلـة للعقـارات االسـتثامرية للمجموعـة كـام يف 31 ديسـمرب 2020م بقيمـة 5�5 مليار 
ريـال سـعودي مـن قبـل مقيّـم مسـتقل ومؤهـل مهنيـاً وهـو رشكـة أمـام للتقييـم العقـاري باسـتخدام كل 
مـن منهـج السـوق املامثـل ومنهـج القيمـة املتبقيـة ولديهـا خـربات حديثـة يف اماكـن وقطاعـات العقـارات 
االسـتثامرية التـي يتـم تقييمهـا� تـم تطبيق منـوذج تطبيق وفقـاً لذلك املوىص به مـن قبل الهيئة السـعودية 
للمقيمـن املعتمديـن� قامـت املجموعـة بتقييـم التأثـر الناتـج عـن كوفيـد19- وخلصـت إىل أنـه ال يوجـد 
تأثـر جوهـري عـىل املشـاريع االسـرتاتيجية للمجموعة إضافة لذلـك، ونظـراً إىل الفرق الجوهري بـن القيمة 
الدفرتيـة والقيمـة العادلـة للعقـارات االسـتثامرية، والـذي تـم تحديـده مـن قبـل مقيـم مسـتقل كـام يف31 

ديسـمرب 2020م كـام هـو مذكـور أعـاله، فـال يوجـد مـؤرش عـىل انخفـاض القيمة� 

ويف 2020م و2019م مل يتم رسملة تكاليف االقرتاض للعقارات االستثامرية� 

عمليات التقييم
تتضمـن اإلدارة املاليـة للمجموعـة فريقـا يقـوم مبراجعـة التقييـامت التـي يقـوم بهـا املقيمـون املسـتقلون ألغراض 

إعـداد التقاريـر املاليـة� ويرفـع هـذا الفريق تقاريـره مبـارشة إىل اإلدارة�

تقوم اإلدارة املالية يف نهاية كل سنة مالية:

التحقق من جميع املدخالت الرئيسية لتقرير التقييم املستقل؛	�

تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة� و	�

إجراء مناقشات مع املقيم املستقل�	�

أساليب التقييم التي يقوم عليها تقدير اإلدارة للقيمة العادلة
تـم تنفيـذ التقييـم باسـتخدام منهـج السـوق املامثـل ومنهج القيمـة املتبقية بنـاء عىل مدخالت هامـة قابلة 

للمالحظـة وتـم تصنيـف قياس القيمـة العادلة كمسـتوى ثالث� 

تتضمن هذه املدخالت القابلة للمالحظة: 
مـام يعكـس املخاطـر الكامنة املرتبطـة بتطوير األصول العقاريـة� بالنظر إىل عدم التيقن يف توقعات املسـتقبل معدل الخصم

)اإليـرادات والتكلفـة(، يتـم اعتامد معدل الخصـم ليعكس املخاطر يف تحقيـق التوقعات املفرتضة�

يعكس سعر قطع األرايض السكنية والتجارية املامثلة� سعر قطع األرايض املامثلة

تعكس الفرتة الزمنية املفرتضة التي ستستغرقها للتخلص من األصل�فرتة االستبعاد

تعكـس التكاليـف املرتبطـة بالبنيـة التحتيـة للطـرق، والـرف الصحـي، وامليـاه، وشـبكات الكهربـاء وأنظمـة تكاليف البنية التحتية

الصحي� الـرف 
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فيام ييل تأثر تحليل الحساسية للمدخالت غر القابلة للمالحظة: 

طريقة التقييم
املدخالت الهامة غري 

القابلة للمالحظة
حساسية تأثري املدخالت عىل القيمة العادلةاملعدل

طريقة السوق 

والقيمة املتبقية 

معدل الخصم

سعر قطع األرايض 

املامثلة

فرتة االستبعاد

تكاليف البنية 

التحتية

8%

-

10 سنوات

-

قـد تـؤدي الزيـادة أو النقص بنسـبة %0,5 إىل زيادة أو نقص يف القيمـة العادلة مببلغ 

135 مليـون ريال سـعودي ومبلـغ 124 مليون ريال سـعودي عىل التوايل� 

قـد تـؤدي الزيـادة أو النقص بنسـبة %10 إىل زيـادة أو نقص يف القيمـة العادلة مببلغ 

576 مليـون ريـال سـعودي ومبلغ 575 مليون ريال سـعودي عـىل التوايل�

قـد تـؤدي الزيـادة أو النقص لسـنة واحـدة إىل زيادة أو نقص يف القيمـة العادلة مببلغ 

89 مليـون ريال سـعودي ومبلـغ 85 مليون ريال سـعودي عىل التوايل�

قـد تـؤدي الزيـادة أو النقص بنسـبة %10 إىل زيـادة أو نقص يف القيمـة العادلة مببلغ 

20 مليـون ريـال سـعودي ومبلغ 20 مليون ريال سـعودي عـىل التوايل�

مل تطرأ أي تغرات عىل طرق التقييم خالل السنة�

10. العقارات قيد التطوير
0.9.م0.0.م

 370,.76,06. 64,6.5,086.يف بداية السنة

 86,352,450 3,475,745إضافات

 3,941,410 ــمحول من عقارات استثامرية 

)101,730,144()82,292,041(تحويل إىل تكلفة اإليرادات تتعلق بالعقارات املباعة

 64,6.5,086. 85,808,790يف نهاية السنة

متثل اإلضافات خالل سـنتي 2019م و2020م بشـكل رئيي دفعات مقدمة ودفعات حسـب العمل املنجز 
إىل املقـاول ألعـامل االنشـاء عـىل املـرشوع� بلغت القيمـة العادلة للعقـارات قيد التطويـر للمجموعة وفقاً 
لتقريـر مقيـم مسـتقل ومؤهـل مهنيـاً وهـو رشكـة )“أمـام”( للتقييـم العقاري كـام يف 31 ديسـمرب 2020م 
حـوايل 224 مليـون ريـال سـعودي� قامـت املجموعـة باألخـذ بعـن االعتبـار أي مـؤرشات تـدل أن صـايف 
القيمـة القابلـة للتحقـق للعقـارات قيـد التطويـر أقـل مـن القيمـة الدفرتية وخلصـت إىل أنـه ال يوجد أي 

أثـر جوهري� 

ان األرصدة أعاله مفصلة وفقا لهذه الفئات كام ييل:
0.9.م0.0.م

 46,585,932 46,585,932أرايض

 54.,8,039.. 858,...,39عقارات قيد التطوير

85,808,790 .64,6.5,086 

11. الحصص غير المسيطرة
فيـام يـيل املعلومـات املاليـة امللخصـة لكل رشكـة تابعة فيها حصـص غر مسـيطرة وجوهريـة للمجموعة� 

إن املبالـغ املفصـح عنهـا لـكل رشكـة تابعة هي قبل اسـتبعاد املعامـالت بـن رشكات املجموعة� 

رشكة الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة ملخص قامئة املركز املايل 

0.9.م0.0.م

 00,000. 53,0.9,597موجودات متداولة

)5.4,047()86,345,593(مطلوبات متداولة

)3.4,047()33,3.5,996(صايف موجودات متداولة

 499,904,5.4467,565,000موجودات غري متداولة

 ــ ــمطلوبات غر متداولة

 499,904,5.4467,565,000صايف املوجودات غري املتداولة

 40,953.,467 466,578,5.8صايف املوجودات

 .9.,93,448 93,333,504حصة غري مسيطرة مرتاكمة 

ملخص قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )الخسارة( 
رشكة الغراء العاملية للتطوير العقاري املحدودة

2019م2020م

 ــ ــإيرادات

)89,642()682,434(الخسارة للسنة

 ــ ــالدخل الشامل اآلخر

������������������

)89,642()682,434(مجموع الخسارة الشاملة

������������������

)17,928()114,687(الخسارة املوزعة عىل حصص غر مسيطرة 

)17,928()114,687(مجموع الخسارة الشاملة املوزعة عىل حصص غر مسيطرة 

12. الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
خـالل نوفمـرب 2020م، اسـتثمرت املجموعـة يف صكـوك مببلـغ 124,77 مليـون ريـال سـعودي بإيـرادات 

متويـل مرابحـة مبعـدل %1,73 سـنوياً� 

13. الذمم المدينة التجارية
 0.9.م 0.0.م

 9,8.5,379 .89,35.,5.عمالء تجاريون لبيع فلل سكنية

 6,859,090 788,430,.عمالء تجاريون مقابل خدمات

.8,077,78. .6,684,469 

14. موجودات العقود ومطلوبات العقود
0.9.م0.0.م

 142,761,565 221,783,099تكاليف متكبدة لعقود مكتملة

 469,3.7,.6 .98,593,00األرباح املقدرة

320,376,101 204,230,892 

)81,846,661()153,700,140(يخصم: فواتري مرحلية صادرة حتى تاريخه

166,675,961 122,384,231 
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إن املبالغ املذكورة أعاله مدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة تحت املسميات التوضيحية التالية:
0.9.م0.0.م

 81,842,765 116,704,883موجودات العقود – الجزء غر املتداول

 045,766,.4 078,.49,97موجودات العقود – الجزء املتداول

)504,300( ــمطلوبات العقود

.66,675,96. ...,384,.3. 

خـالل السـنة املنتهيـة يف 13 ديسـمرب 0202م، تـم االنتهـاء مـن مـرشوع دار الجـوار 2، وقامـت االدارة بتخفيـض 
الدفعـة املقدمـة املطلوبـة قبـل تاريـخ تسـليم الوحـدات املباعـة لعمالئها وتـم متديـد رشوط الدفع لفـرتات أطول� 
بنـاًء عليـه طبقـت اإلدارة العنـر التمويـيل الجوهـري عـىل جميـع العقـود املربمـة ابتـداًء مـن 1 ينايـر 0202م، 
مخفضـة بنسـبة خصـم 5% الـذي يعكـس عنـر التمويـل يف العقـود بـن املجموعة والعمـالء، من خـالل النظر يف 

الخصائـص االئتامنيـة للعميـل الـذي يتلقـى التمويـل وأي ضامنـات يقدمهـا العميـل�

فيام ييل تحليل االستحقاق التعاقدي غر املخصوم ملوجودات العقود للمجموعة:

املجموعأكرث من 5 سنواتسنة إىل 5 سنواتخالل سنة واحدة0.0.م

.04,..469,9.8,646.78,8.,5,663..50.,9..,53موجودات العقود

املجموعأكرث من 5 سنواتسنة إىل 5 سنواتخالل سنة واحدة0.9.م

122,888,531 ــ41,045,76681,842,765موجودات العقود

15. المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى
0.9.م0.0.م

 1,534,689 17,745,596رضيبة قيمة مضافة مسرتدة 

 1,328,750 2,462,822دفعات مقدمة للموردين 

 873,498 831,100سلف موظفن 

 193,910 91,194مبالغ مدفوعة مقدماً

 81,761 ــ تأمينات مقابل ضامنات بنكية 

 325,528 527,278أخرى

21,657,990 4,338,136 

االستثمارات القصيرة األجل  .16
0.9.م0.0.م

 65,989,889. 67.,46,088ودائع مرابحة

كانت الحركة يف االستثامرات قصرة األجل خالل السنة عىل النحو التايل:

0.9.م0.0.م

 387,674,4.7 65,989,889.يف بداية السنة

 700,000,000 227,000,000إضافات

 989,889 901,722الربح غر املحقق

)822,674,417()447,803,444(سحوبات 

 265,989,889 46,088,167يف نهاية السنة

متثل االسـتثامرات قصرة األجل يف 13 ديسـمرب 0202م و13 ديسـمرب 9102م االسـتثامر يف ودائع مرابحة ذات آجال 
اسـتحقاق أصليـة تـرتاوح مـن 3 إىل 6 أشـهر� يتـم عـرض ودائـع املرابحـة التـي تسـتحق خـالل ثالثـة أشـهر أو أقـل 
ضمـن النقـد ومـا يف حكمـه� يتـم إيداع ودائـع املرابحة لـدى بنوك تجاريـة محلية واملقومـة بالريال السـعودي� إن 

ودائـع املرابحـة تسـفر عـن دخل مايل مبعدالت السـوق السـائدة�

17. النقد وما في حكمه
0.9.م0.0.م

115,190,952160,579,580ودائع مرابحة * 

64,852,08136,276,637نقد لدى البنوك

8,000 ــنقد يف الصندوق 

.80,043,033.96,864,..7

*  يتـم إيـداع ودائـع املرابحـة لـدى بنـوك تجاريـة محليـة، وتكـون مقومـة بالريال السـعودي� تُـدر ودائع 
املرابحـة دخـالً ماليـاً مبعدالت السـوق السـائدة�

*   تلتـزم املجموعـة باالحتفـاظ بحسـابات ودائـع للعقـارات قيـد التطويـر املباعـة مبوجـب خطـة وفقـاً 
لتريـح هيئـة املـدن االقتصاديـة� يقتـر اسـتخدام هـذا النقـد عـىل العقـارات قيـد التطويـر املحددة 
التـي تتعلـق بهـا تحصيـالت النقـد، وبالتـايل يتـم اعتبارها عـىل أنها نقد ومـا يف حكمه� بلـغ الرصيد كام 
يف 31 ديسـمرب 2020م مـا قيمتـه 95�47 مليـون ريـال سـعودي )كـام يف 31 ديسـمرب 2019م: مـا قيمته 

14�19 مليـون ريـال سـعودي(� إن هـذه الودائـع ليسـت تحـت الحجز� 

18. المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات غير المتداولة األخرى
متثـل املصاريـف املسـتحقة الدفـع واملطلوبـات غـر املتداولـة األخـرى مبالـغ مسـتحقة الدفـع مقابل تكلفـة البنية 
التحتية مببلغ صفر ريال سعودي )9102م: 2 مليون ريال سعودي( املتعلقة بقطعة أرض مباعة� كام يف 13 ديسمرب 
9102م، تـم إدراج مبلـغ ضمـن الحجـوزات الدائنـة بقيمـة 6�3 مليـون ريـال سـعودي� )الرجـوع إىل اإليضـاح 73( 

19. المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى
0.9.م0.0.م

17,436,96858,522,981مروفات مستحقة الدفع

27,091,19028,922,110مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

670,.634,8.668,.أخرى

46,.6.,97488,..6,76.
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20. المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
متثـل الجهـات ذات العالقـة املسـاهمون وأعضاء مجلـس اإلدارة وكبار موظفـي اإلدارة بالرشكة واملنشـآت الخاضعة 

للسـيطرة أو السـيطرة املشـرتكة، أو التـي ميـارس عليهـا تأثراً هامـاً من قبل هـذه الجهات� 

20-1 المعامالت مع الجهات ذات العالقة
ال توجـد معامـالت جوهريـة مـع جهـات ذات عالقـة خالل السـنتن املنتهيتن يف 13 ديسـمرب 0202م و13 ديسـمرب 
9102م� إضافـة لذلـك، تـم اسـتبعاد جميـع املعامـالت ضمـن املجموعـة ألغـراض التوحيـد� إن سياسـات التسـعر 
والـرشوط مامثلـة للمعامـالت التي تتم عىل أسـس تجارية وتتـم املوافقة عليها من قبل مجلـس اإلدارة للمجموعة�

20-2  تعويضات كبار موظفي اإلدارة
0.9.م0.0.م

 5,672,046 3,078,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ذات صلة 

 4,499,704 6,867,000مكافأة كبار موظفي اإلدارة – متداولة

 711,369 579,440منافع نهاية الخدمة ملوظفي اإلدارة العليا – غر متداولة

متثـل املبالـغ املفصـح عنهـا يف الجـدول أعـاله املبالـغ املدرجـة كمروفـات خـالل السـنة واملتعلقـة بكبـار موظفي 
اإلدارة�

02-3 فيام ييل ملخص األرصدة املستحقة إىل كبار موظفي اإلدارة

0.9.م0.0.م

 .09,.6,37 00,000.,.مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستحقة

منافع الموظفين  .21
21-1 وصف عام للخطة 

تقـوم املجموعـة بـإدارة خطـة منافـع محددة وفًقـا ملتطلبات نظـام العمـل يف اململكة العربية السـعودية� 
يتـم تحديـد مدفوعـات مكافـأة نهايـة الخدمـة مبوجب الخطة عىل أسـاس آخـر رواتب وبـدالت يتقاضاها 
املوظفـون وسـنوات خدمتهـم املرتاكمـة بتاريـخ انتهـاء خدمتهم، عىل النحـو املحدد يف الـرشوط املنصوص 
عليهـا يف نظـام العمـل يف اململكـة العربيـة السـعودية� إن خطـة مكافـاة نهايـة الخدمـة للموظفـن هـي 

خطـط غـر ممولـة، ويتـم الوفاء بالتـزام دفـع املنافع عنـد اسـتحقاقها عند انتهـاء الخدمة�

يبن الجدول التايل الحركة يف خطة املنافع املحددة كام يف 31 ديسمرب: 

0.9.م0.0.م

 .0.,44.,7 7,0.4,3.3خطة املنافع املحددة يف بداية السنة

ُمتضمن يف قامئة الدخل

 63,595.,. 4.7,077,.تكلفة خدمة حالية

 83,604. 40,738.تكلفة الفائدة عىل خطة املنافع املحددة

.,557,8.5 .,447,.99 

ُمتضمن يف قامئة الدخل الشامل اآلخر

)387,436( .389,67خسائر/ )مكاسب( اكتوارية عىل الخطة 

)1,179,551()302,094(مدفوع خالل السنة

 ــ)1,262,984(عمليات متوقفة )الرجوع إىل اإليضاح 34( 

 7,0.4,3.3 ..7,406,7خطة املنافع املحددة يف نهاية السنة

تم توزيع مخصص خطة املنافع املحددة بن تكلفة إيرادات ومروفات بيع وتسويق ومروفات عمومية وإدارية عىل النحو التايل:

0.9.م0.0.م

 218,253 ــتكلفة اإليرادات

 887,781 1,169,499مروفات عمومية وإدارية 

 65.,.34 388,3.6مروفات بيع وتسويق 

.,557,8.5 .,447,.99 

االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تحديد التزامات املنافع املحددة للمجموعة كام هو مبن أدناه:

0.9.م0.0.م

 %5�2 %2�2معدل الخصم

 %00�5 %00�5الزيادة املستقبلية يف الرواتب

 %38�0 %27�0معدل الوفيات

 %33�18 %12�15معدل دوران املوظفن

 60 سنة 60 سنةسن التقاعد
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فيام ييل بيان تحليل الحساسية الكمية لالفرتاضات الهامة املتعلقة بخطة املنافع املحددة كام يف 31 ديسمرب:

الزيادة /)النقص( يف التزام املنافع املحددة 
يف .3 ديسمرب

0.9.م0.0.م

معدل الخصم:

)344,955()408,5.0( الزيادة بنسبة %.

 387,020 457,122 النقص بنسبة 1%

معدل الزيادة املستقبلية يف الرواتب

 76.,394 46.,463 الزيادة بنسبة %.

)358,975()422,981( النقص بنسبة 1%

معدل الوفيات

 3,7.9 75.,.7 الزيادة بنسبة %.

)4,107( 60,715 النقص بنسبة 1%

معدالت التوظيف / الخروج من الخدمة

)4,843..().78,76( الزيادة بنسبة %.

 9,340.. 8,694.. النقص بنسبة 1%

تـم تحديـد تحليـل الحساسـية أعاله عىل أسـاس طريقة تسـاعد عـىل اسـتقراء التأثر عىل التزامـات املنافع 
املحـددة نتيجـة للتغـرات املعقولـة يف االفرتاضـات الرئيسـية التـي حدثـت يف نهايـة فـرتة التقريـر املـايل� 
يعتمـد تحليـل الحساسـية عـىل حـدوث تغـر يف االفرتاضـات الهامـة، مـع بقـاء كافـة االفرتاضـات األخـرى 
ثابتـة� إن تحليـل الحساسـية قـد ال يكـون مـؤرشاً عـىل وجـود تغـر فعـيل يف خطـة املنافع املحـددة حيث 

أنـه مـن غـر املحتمـل أن تحـدث التغـرات يف االفرتاضـات بصـورة منفصلـة عـن بعضهـا البعض�

فرتة املتوسط املرجح لخطة املنافع املحددة هي 6 سنوات )2019م: 6 سنوات(�

فيام ييل تفاصيل )املكاسب( / الخسائر االكتوارية:

0.9.م0.0.م

)135,137(262,335تعديالت الخربة 

127,337462,638االفرتاضات املالية

)7.4,937( ــ االفرتاضات الدميوغرافية 

389,67.)387,436(

من املتوقع سداد املدفوعات التالية ضمن خطط املنافع املحددة يف السنوات املقبلة:

0.9.م0.0.م

1,675,3801,376,252خالل االثني عرش شهراً القادمة )فرتة التقرير السنوية القادمة(

4,837,2173,880,302بن سنة و5 سنوات

15,270,47713,663,754أكرث من خمس سنوات

783,074.8,9.0,308,..مجموع الدفعات املتوقعة

22. الزكاة
اعتبـاراً مـن سـنة 7102، يتطلـب مـن الرشكـة والـرشكات التابعة اململوكـة لها بنسـبة 001% تقديم إقـرارات زكوية 
مشـرتكة عىل أسـاس موحد� وبالنسـبة للرشكات التابعة التي تكون فيها ملكية الرشكة أقل من 001%، فيجب عليها 
تقديـم إقـرارات زكويـة منفصلـة عىل أسـاس غر موحد� قبـل 7102م، كانت الـرشكات التابعة تقدم إقـرارات زكوية 
منفصلـة عـىل أسـاس غـر موحـد� تتألـف املكونـات الهامة للوعـاء الزكـوي لكل رشكـة وفقاً لنظـام الـزكاة ورضيبة 
الدخـل بشـكل رئيـي من حقوق املسـاهمن واملخصصات يف بداية السـنة وصايف الدخل املعـدل ناقصاً الخصومات 
لصايف القيمة الدفرتية املعدلة للممتلكات واملعدات والعقارات االسـتثامرية والعقارات قيد التطوير واالسـتثامرات� 

فيام ييل الحركة يف مخصص الزكاة:

0.9.م0.0.م

 12,569,593 10,786,541 الرصيد يف بداية السنة

 38,191 ــ استحواذ عىل رشكة تابعة

 مخصص لـِ: 

 478,908,.. 59.,980,.. السنة الحالية

 8,461,114 5,286,759 سنوات سابقة

 دفعات لـِ: 

).5.,3,300.()0,839,309.( السنة الحالية

)8,461,114()5,286,758( سنوات سابقة

 .0,786,54. .9.7,49,.. الرصيد يف نهاية السنة

الوضع الزكوي 
الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل

قدمـت الرشكـة ورشكاتهـا التابعـة اإلقـرارات الزكويـة للسـنوات حتـى 2019م باسـتثناء رشكـة الغـراء التي 
سـتقدم إقرارهـا الزكـوي مـن 2020م� بالنسـبة للفـرتة 2017م إىل 2019م، قامـت الرشكـة بتقديـم إقـرار 
زكـوي موحـد لهـا وللـرشكات التابعـة اململوكـة بنسـبة %100 وحصلـت عـىل شـهادة زكاة سـارية املفعول 
حتـى 30 أبريـل 2021م� خـالل 2017م، اسـتلمت الرشكـة ربـط زكـوي مـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخل 
)“الهيئـة”( للسـنوات مـن 2011م إىل 2014م، تطالـب مبوجبـه الهيئـة بالتـزام زكاة إضـايف بقيمـة 68�2 
مليـون ريـال سـعودي يتعلـق بشـكل أسـايس بتعديـالت مصاريـف مـا قبـل التشـغيل وأرباح غـر محققة 

مـن بيـع عقـارات قيـد التطويـر والخسـائر املرتاكمة واالسـتثامرات� 

خالل 2019م، اسـتلمت الرشكة ربطاً معدالً للسـنوات من 2011م إىل 2014م مع التزام زكوي إضايف مببلغ 
46�8 مليـون بـدالً مـن االلتزام املقدر السـابق البالغ 68�2 مليون ريال سـعودي� تم تسـوية االلتزام اإلضايف 
املذكـور البالـغ 46�8 مليـون ريـال سـعودي عن السـنوات من 2011م حتـى 2014م من قبـل الرشكة خالل 
2019م� خـالل سـنة 2020م، أصـدرت الهيئة ربطاً للسـنوات مـن 2015م إىل 2018م تطالب مبوجبه بالتزام 
زكاة اضـايف مببلـغ 27,6 مليـون ريـال سـعودي� تقدمـت الرشكـة باعـرتاض عـىل الربـط الزكـوي وبانتظـار 
الهيئـة إلصـدار الربـط املعـدل� تعتقـد اإلدارة أن نتيجـة االعـرتاض سـتكون لصالحها وبالتـايل مل يتم تكوين 
مخصـص يف هـذه القوائـم املاليـة� ال يزال االقـرار الزكوي للرشكة للسـنة 2019م قيد املراجعـة لدى الهيئة� 
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شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة )الغراء(
سـجلت الرشكـة مؤخـراً يف نظـام التقديـم االلكـرتوين )“إيراد”(� قامـت الرشكة بتسـوية التزام الـزكاة مببلغ 

02�0 مليـون ريـال سـعودي وفقـاً لربـط الهيئة للسـنوات من 2014م حتـى 2018م�

شركة بوابة المدينة العقارية )بوابة المدينة(
مل تقـدم الرشكـة اقرارهـا الزكـوي منـذ تاريـخ االنشـاء والتـي تـم تسـجيلها مؤخـراً يف نظـام التقديـم االلكـرتوين 

)“إيـراد”(� 

شركة أماك
خـالل 7102م أصـدرت الهيئـة ربطـاً للسـنتن 5102م و6102م لرشكـة أماك منفصـال عن الربط املوحـد للمجموعة 
ألنهـا مل تكـن جـزءاً مـن ترتيـب الـزكاة املوحـد املعتمـد سـابقاً حتـى 7102م� وطالبـت الهيئة بـزكاة إضافيـة مببلغ 
1�65 مليـون ريـال سـعودي عن سـنة 5102م، مرتبط بشکل أسـايس بحسـميات من مؤسسـة امللـك عبدالله لوالديه 
والتطويـر العقـاري� كان قـد تـم تخفيـض هـذا املبلـغ إىل 0�99 مليـون ريـال سـعودي� كـام طالبـت الهيئـة بـزكاة 
إضافيـة مببلـغ 0�33 مليـون ريـال سـعودي لعـام 6102م� قامـت املجموعة ورشكة أمـاك بتسـجيل املخصص اإلضايف 
وقدمـت اسـتئنافها لـدى الهيئـة ضـد ربـوط للسـنتن 5102م و6102م حيـث ان الرشكـة عـىل ثقـة مـن ان القـرار 

سـيكون لصالحها� 

مل تستلم الرشكات التابعة األخرى للمجموعة أي ربوط إضافية لعامي 6102م و7102م�

23. رأس المال
املساهمون الرئيسيون

فيام ييل املساهمون الرئيسيون يف املجموعة: 

حصة امللكية %بلد التأسيس االسم

0.9.م0.0.م

47�4729�29اململكة العربية السعوديةمؤسسة امللك عبدالله لوالدية 

46�4624�24اململكة العربية السعوديةرشكة مطوري مدينة املعرفة االقتصادية املحدودة 

تعـادل  سـعودي  ريـال   000,000,393,3 مـن  الرشكـة  مـال  رأس  تكـون  و9102م،  0202م  ديسـمرب   13 يف  كـام 
للسـهم�  سـعودي  ريـال   01 بقيمـة  بالكامـل  مدفوعـة  سـهم   000,003,933

24. اإليرادات وتكلفة اإليرادات
1-24 اإليرادات

0.9.م0.0.م

108,559,521135,871,880بيع الفلل سكنية

4,376,5483,888,454إيرادات من خدمات صيانة املرافق

12,000,000 ــبيع قطع أرايض 

...,936,069.5.,760,334

كام يف تاريخ التقرير، فان املبلغ اإلجاميل لسعر املعاملة املخصص اللتزامات األداء غر املنفذة أو التي يتم 
الوفاء بها جزئيا هو مبلغ صفر ريال سعودي )2019م: 4�6 مليون ريال سعودي(� 

24-2 تكلفة اإليرادات
0.9.م0.0.م

83,774,38197,788,734 تكلفة الفلل السكنية

4,504,8112,744,562تكلفة خدمات صيانة املرافق

3,941,410 ــتكلفة قطع أرايض 

.0,0799.3,39..أخرى

88,399,.7..05,398,098

مصروفات البيع والتسويق  -25
0.9.م0.0.م

5,519,9255,532,738 تكاليف موظفن

3,232,3481,861,554اعالنات وتسويق ومصاريف متعلقة بها

475,148142,515أتعاب مهنية

290,327623,658سفر ألغراض العمل

8.4,.89,977.7أخرى

9,607,7.58,33.,.89

المصروفات العمومية واإلدارية  -26
0.9.م0.0.م

 16,654,94014,397,288تكاليف موظفن

 3,009,4183,025,423رسوم اكتتاب 

 2,878,0223,921,356أتعاب مهنية

 2,250,0003,550,000مكافآت مجلس اإلدارة )إيضاح 20(

 1,828,6551,920,522استهالك وإطفاء

 1,204,0011,204,001مروف استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 27(

 828,0002,122,046أتعاب ومصاريف حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة  واللجان ذات الصلة 

 142,472589,996سفر ألغراض العمل

 1,971 ــإيجارات

 809,6.4,.389,839,.أخرى

3.,.85,34733,54.,..7 

27- عقود اإليجار
اسـتأجرت املجموعـة مكتـب مـن أجـل عملياتهـا مبوجـب عقـد ايجـار لفـرتات محـددة مدتهـا 5 سـنوات 

ولكـن قـد يكـون لديهـا خيـارات متديد� 
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لـدى املجموعـة أيًضـا بعـض عقـود اإليجـار مدتهـا 12 شـهرًا أو أقـل أو ذات منخفضـة القيمـة� تطبـق 
املجموعـة إعفـاءات اإلثبـات عـىل عقود اإليجار هـذه فيام يتعلق “بعقـود اإليجار قصر األجـل” و “عقود 

إيجـار املوجـودات منخفضـة القيمة”�

فيام ييل القيمة الدفرتية ملوجودات حق االستخدام املدرجة والحركة خالل السنة:

املكتب 

 5,9.9,676كام يف 1 يناير 2019م

)1,204,001(مروف استهالك )إيضاح 26(

 4,7.5,675كا يف 31 ديسمرب 2019م

)1,204,001(مروف استهالك

 674,..3,5كا يف 31 ديسمرب 2020م

فيام ييل القيم الدفرتية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:

0.9.م0.0.م

 4,694,449 .70,03.,4كا يف . يناير

 248,643 190,202زيادة فائدة

)673,061()673,533(مدفوعات

 .70,03.,4 3,786,700كا يف .3 ديسمرب

 1,141,463 1,861,179ناقص: الجزء املتداول

 8,568..,3 ..9.5,5,.الجزء غري متداول

تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار يف االيضاح 13� 
فيام ييل املبالغ املعرتف بها يف قامئة الدخل:

0.9.م0.0.م

 .04,00.,. .04,00.,.مرصوف استهالك موجودات حق االستخدام

 48,643. .0.,90.مرصوف فائدة عىل التزامات اإليجار

 644,.45,. 03.,394,.مجموع املبلغ املعرتف به يف قامئة الدخل

خـالل السـنة، كان لـدى املجموعة اجاميل تدفقـات نقدية صادرة مببلغ 0,7 مليون ريال سـعودي )2019م: 
7�0 ريال سعودي(�

يوجـد لـدى املجموعـة عقود إيجـار تتضمن خيـارات اإلنهاء� تتم املفاوضـة عىل الخيار مـع اإلدارة لتقديم 
مرونـة يف إدارة املوجـودات املؤجـرة يك تتوافـق مـع احتياجات املجموعـة� متارس اإلدارة حكـامً جوهرياً يف 

تحديـد مـا إذا كان خيـار اإللغاء جوهري وميكن مامرسـته بشـكل معقول� 

28. )خسارة( ربح السهم
يتم احتساب )خسارة( ربحية السهم كام ييل:

0.9.م0.0.م

)خسارة( ربح السهم: 

 18,341,080)23,721,626(صايف )الخسارة( الربح من العمليات املستمرة العائدة لحاميل األسهم

 339,300,000 339,300,000املتوسط املرجح لعدد األسهم

 054�0)070�0()خسارة( ربح السهم األسايس )بالريال السعودي للسهم(

ربح )خسارة( السهم من العمليات املستمرة 

 18,162,517)25,722,898(صايف )الخسارة( الربح العائد لحاميل األسهم

 339,300,000 339,300,000املتوسط املرجح لعدد األسهم

 054�0)076�0()خسارة( ربح السهم األسايس )بالريال السعودي للسهم(

ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية�

29. القطاعات التشغيلية
لـدى املجموعـة أربـع قطاعـات يتـم التقريـر عنهـا كـام هـو مبـن أدنـاه والتـي تعتـرب وحـدات النشـاط 
االسـرتاتيجي للمجموعـة� تعـرض وحـدات النشـاط االسـرتاتيجي أنواعـاً مختلفة مـن الخدمات تتـم إدارتها 
بشـكل مسـتقل حيث أنها تتطلب اسـرتاتيجيات تسـويق مختلفة� تقـوم اإلدارة العليـا للمجموعة مبراجعة 
تقاريـر اإلدارة الداخليـة لـكل وحـدة مـن وحدات األعامل االسـرتاتيجية عىل أسـاس ربع سـنوي عىل األقل� 

يوضـح امللخـص التـايل العمليـات يف كل قطاع مـن قطاعـات املجموعة:

ميثـل قطـاع التطويـر العقـاري األنشـطة املتعلقـة بتطويـر العقـارات واملـدن االقتصاديـة ومشـاريع تنمية 
أخـرى يف اململكـة العربيـة السـعودية�

ميثـل القطـاع االسـتثامري املركـز املـايل والنتائـج املاليـة للـرشكات املسـتثمر بهـا من قبـل املجموعـة والتي 
متـت املحاسـبة عنهـا بطريقـة حقوق امللكية واسـتثامرات قصـرة أجل أخـرى يف اململكة العربية السـعودية�

متثـل خدمـات إدارة العقـار والخدمـات االستشـارية أنشـطة متعلقـة مبجموعـة كبـرة مـن خدمـات إدارة 
العقـارات والخدمـات االستشـارية املقدمـة يف اململكـة العربيـة السـعودية�

ميثـل قطـاع التعليـم والتدريـب للموظفـن التنفيذين أنشـطة ذات صلة بربامـج مختلفة لتعليـم وتدريب 
التنفيذيـن املقدمـة يف اململكـة العربيـة السـعودية� تم تصنيـف فرع الرشكـة للتدريب كعمليـات متوقفة�

تتضمـن نتائـج القطاعـات التـي يتم التقريـر عنها لـإلدارة العليا )رئيس مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيذي 
واملديـر املـايل التنفيـذي( بنـوداً تتعلق بشـكل مبـارش بقطاع معن باإلضافـة إىل تلك التي ميكـن تخصيصها 

عىل أسـاس معقول�

يتضمـن اإليضـاح معلومـات حـول نتائـج كل قطـاع يتـم التقريـر عنـه� يقـاس األداء بنـاًء عـىل إيـرادات 
القطاعـات وصـايف )الخسـارة( الربح كـام هو مدرج يف تقاريـر اإلدارة الداخلية التي تراجعهـا اإلدارة العليا� 
فيـام يـيل تلخيـص ملعلومـات ماليـة مختـارة كـام يف 31 ديسـمرب 2020م و31 ديسـمرب 2019م وللسـنة 
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املنتهيـة يف 31 ديسـمرب 2020م و31 ديسـمرب 2019م حسـب القطـاع:
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قامئة املركز املايل املوحدة

كا يف 31 ديسمرب 2020م

2,565,716,142 ــ ــ ــ ــ2,565,716,142 عقارات استثامرية

85,808,790 ــ ــ ــ ــ85,808,790عقارات قيد التطوير

46,088,167 ــ ــ ــ46,088,167 ــاستثامر قصر األجل

63,058,067.,3 ــ ــ ــ9..,79.,.778,948.6,.0.,3مجموع املوجودات

379,5.4,.7 ــ ــ ــ ــ379,5.4,.7مجموع املطلوبات

كا يف 31 ديسمرب 2019م

2,512,980,719 ــ ــ ــ ــ2,512,980,719عقارات استثامرية

164,625,086 ــ ــ ــ ــ164,625,086عقارات قيد التطوير

265,989,889 ــ ــ ــ265,989,889 ــاستثامر قصر األجل

.0.,99.,9,588,54.3,340 ــ ــ09.4.6,569,469,.4.,904,.مجموع املوجودات

3,573,4.7..8,767,383 ــ ــ ــ4,806,034..مجموع املطلوبات
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قامئة الربح أو الخسارة 
املوحدة

للسنة املنتهية يف .3 ديسمرب 0.0.م

اإليرادات من العمالء 
الخارجيني

اإليرادات - عند نقطة من 
الزمن

 5,082,100 ــ 759,870 ــ ــ 4,322,230

08,6.3,839. ــ ــ ــ ــ 08,6.3,839.اإليرادات – عىل مدى زمني

 5,391,096 ــ ــ ــ5,391,096 ــإيرادات متويل

)1,887,615( ــ ــ ــ ــ)1,887,615(استهالك وإطفاء

)17,267,018( ــ ــ ــ ــ)17,267,018(مروف الزكاة

)5,837,585.( ــ).7.,.00,.( ــ096,.5,39)7,409..,9.(صايف )الخسارة( الربح

للسنة املنتهية يف .3 ديسمرب 0.9.م
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اإليرادات من العمالء 
الخارجيني

اإليرادات - عند نقطة من 
 12,000,000الزمن

 ــ ــ
9,880,542 

 ــ
21,880,542 

 139,760,334 ــ ــ ــ ــ 139,760,334اإليرادات – عىل مدى زمني

 69,035.,3. ــ ــ ــ69,035.,3. ــإيرادات متويل

إعادة قياس للقيمة العادلة 
لحصة موجودة سابقاً يف 

مرشوع مشرتك
19,757,11719,757,117 

مكسب من صفقة اقتناء 
رشكة تابعة

812,890812,890 

)2,018,874( ــ)52,065( ــ ــ)1,966,809(استهالك وإطفاء

)19,940,022( ــ ــ ــ ــ)19,940,022(مروف الزكاة

 44,589.,8. ــ .7,34.. ــ.33,839,04)794,..5,8.(صايف )الخسارة( الربح

30. التعهدات وااللتزامات المحتملة 
يف 31 ديسـمرب 2020م، بلغـت النفقات الرأسـاملية واالستشـارية التي تعاقـدت عليها املجموعة ومل 	�

يتـم تكبدهـا يف ذلـك التاريـخ حـوايل 80,6 مليـون ريال سـعودي )31 ديسـمرب 2019م: 138 مليون 

ريال سـعودي(�

يف 31 ديسـمرب 2020م، كان لـدى املجموعـة خطـاب ضـامن قائـم مببلـغ صفـر ريـال سـعودي )31 	�

ديسـمرب 2019م: 0,08 مليـون ريـال سـعودي(�

املجموعـة مدعـى عليهـا يف دعـاوى قضائية فيام يتعلق ببعـض الحاالت مع املقاولـن� خالل نوفمرب 	�

2019م، منحـت املحكمـة حكـامً مبدئيـاً لصالـح املجموعـة ميلـك فيـه كال الطرفن حقاً لالسـتئناف� 

ومـع ذلـك، فـإن املجموعـة مل تتلـق بعـد الحكـم النهـايئ املوقـع واملختـوم مـن املحكمة� بنـاًء عىل 

حكـم املحكمـة املذكـور، فـإن التحديـد النهـايئ ألي أثـر مـايل ال ميكـن التأكـد منـه تحـت اي درجة 

مـن التأكـد فيـام يتعلـق بـأي مـن هـذه األمـور، ال تعتقـد اإلدارة أن أي التـزام نهايئ ناتـج عن هذه 

األمـور التـي تشـارك فيهـا حاليًـا سـيكون فرديًـا أو كليًـا لهـا تأثـر سـلبي مادي عـىل املركـز املايل أو 

السـيولة أو نتائـج عمليـات املجموعـة� يؤكـد رأي املستشـار القانوين أن املحكمة قـد أصدرت حكامً 

أوليـاً لصالـح املجموعة كـام يف تاريـخ التقرير�
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31. إدارة مخاطر األدوات المالية	�
تتعرض املجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات املالية:

مخاطر السوق	�

مخاطر االئتامن	�

مخاطر السيولة	�
يعـرض هـذا اإليضـاح معلومـات حـول تعـرض املجموعـة لـكل نـوع مـن أنـواع املخاطـر أعـاله، وأهـداف 
املجموعـة وسياسـاتها وإجراءاتهـا بخصـوص قياس وإدارة املخاطـر� تم ادراج افصاحـات كمية اخرى ضمن 
هـذه القوائـم املاليـة� يركـز برنامـج إدارة املخاطـر الشـامل للمجموعـة عىل عـدم إمكانية التنبؤ باألسـواق 

املاليـة والسـعي للحـد مـن اآلثـار السـلبية املحتملة عـىل األداء املـايل للمجموعة�

تتـم إدارة املخاطـر بواسـطة اإلدارة العليـا مبوجب السياسـات املعتمدة من أعضاء مجلـس اإلدارة� إن أهم 
أنـواع املخاطـر هـي مخاطـر العملة ومخاطـر القيمة العادلـة والتدفقات النقدية لسـعر الفائـدة ومخاطر 

األسـعار ومخاطـر االئتامن ومخاطر السـيولة�

تـرشف لجنـة املراجعـة للمجموعة عـىل كيفية مراقبـة اإلدارة لاللتزام بسياسـات وإجـراءات إدارة املخاطر 
باملجموعـة، ومراجعـة مـدى كفايـة إطـار إدارة املخاطـر وذلـك فيـام يتعلـق باملخاطـر التـي تواجههـا 
املجموعـة� وتتـم مسـاعدة لجنـة املراجعـة لـدى املجموعـة يف دورهـا الرقـايب مـن قبـل إدارة املراجعـة 
الداخليـة� تقـوم إدارة املراجعـة الداخليـة مبراجعـات منتظمـة وخاصـة لضوابـط وإجـراءات املخاطر إدارة 

املخاطـر، ويتـم رفـع نتائجهـا إىل لجنـة املراجعـة�

مخاطر السوق
متثـل مخاطـر السـوق املخاطـر الناتجـة عن تذبذب القيمـة العادلـة أو التدفقات النقدية املسـتقبلية ألداة 
ماليـة مـا نتيجـة التغـرات يف األسـعار يف السـوق� تتضمن مخاطر السـوق ثالثة أنواع مـن املخاطر: مخاطر 

أسـعار الفائـدة ومخاطـر العملة ومخاطر األسـعار األخرى مثل مخاطر أسـعار األسـهم ومخاطر السـلع�

مخاطر أسعار الفائدة
متثـل مخاطـر أسـعار الفائـدة املخاطـر الناتجـة عـن التعـرض للمخاطـر املتنوعـة املصاحبـة ألثـر التقلبات 
يف أسـعار الفائـدة السـائدة يف السـوق عـىل املركـز املـايل والتدفقـات النقديـة املجموعـة� تديـر املجموعة 
مخاطـر الفائـدة مـن خـالل املراقبة املنتظمـة ملحافظ أسـعار العمولة الخاصـة بأدواتها املاليـة التي يرتتب 

عليهـا عمولة�

فيـام يـيل متوسـط أسـعار الفائـدة الفعالـة لـألدوات املاليـة يف تاريخ قامئـة املركز املـايل املوحـدة بناء عىل 
تقاريـر تـم فحصهـا من قبل كبـار موظفـي اإلدارة: 

0.9.م0.0.م

%99�2%33�0نقد وما يف حكمه

%85�2%70�2استثامرات قصرة األجل

مخاطر العملة
متثـل مخاطـر العمـالت األجنبيـة املخاطـر الناتجـة عـن تذبـذب القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة 
املسـتقبلية بسـبب التغـرات يف أسـعار الـرف األجنبـي� يتعلـق تعـرض املجموعـة ملخاطـر التغـرات يف 
أسـعار الـرف األجنبي بصورة رئيسـية باألنشـطة التشـغيلية الخاصـة باملجموعة )عندما تكـون اإليرادات 
أو املصاريـف مسـجلة بعملـة أجنبيـة(� مبـا ان املجموعـة مل تقم بأية تعامـالت هامة بعمالت عدا الريــال 
السـعودي، والـدوالر األمريـي، ومبـا أن الريال السـعودي مرتبط بالدوالر األمريي، بالتـايل ال متثل معامالت 

العمـالت االجنبيـة مخاطـر جوهرية� 

مخاطر األسعار األخرى
ال تتأثر املجموعة مبخاطر األسعار نظراً ألنه ال يوجد استثامر للمجموعة يف أسهم حقوق امللكية أو السلع� 

مخاطر االئتمان
متثـل مخاطـر االئتـامن املخاطـر الناتجـة عـن اخفـاق طـرف مـا يف الوفـاء بالتزاماتـه مـام يـؤدي إىل تكبـد 
الطـرف اآلخـر خسـارة ماليـة� تنشـأ تركـزات املخاطـر عنـد مزاولـة عـدد مـن األطـراف املقابلة لنشـاطات 
عمـل مامثلـة أو نشـاطات يف نفـس املنطقـة الجغرافيـة أو وجـود خصائـص اقتصادية لديهم قـد تؤثر عىل 
قدرتهـم عـىل الوفـاء بالتزاماتهـم التعاقدية� للحد مـن التعرض ملخاطـر االئتامن، قامـت املجموعة بتطوير 
عمليـة املوافقـة الرسـمية حيـث يتـم تطبيـق حـدود االئتـامن عـىل عمالئهـا� كـام تقـوم اإلدارة مبراقبـة 
مسـتمرة ملخاطـر االئتـامن تجـاه العمـالء وتقـوم بتكوين مخصـص مقابل األرصـدة املشـكوك يف تحصيلها� 
تتـم مراقبـة الذمـم املدينـة التجارية املسـتحقة مـن العمالء الـذي خضعوا لتقييـم الجـدارة االئتامنية قبل 

تنفيـذ العقـود ذات الصلة� 

يوجـد تركـز جوهـري ملخاطـر االئتـامن فيام يتعلـق بالذمم املدينـة التجارية نظـراً ألن ثالثة عمـالء ميثلون 
%23 )2019م: ثالثـة عمـالء ميثلـون %27( مـن اجاميل الذمم املدينـة التجارية� 

يتـم إجـراء تحليـل االنخفـاض يف القيمـة بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة باسـتخدام مصفوفـة املخصصـات 
لقيـاس خسـائر االئتـامن املتوقعـة� تعكس عملية االحتسـاب النتائج املرجحة باالحتـامالت والقيمة الزمنية 
للنقـود واملطلوبـات واملعلومـات املعقولـة واملؤيـدة املتاحـة بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة عـن األحداث 
السـابقة والحاليـة والتوقعـات املتعلقـة بالظـروف االقتصاديـة املسـتقبلية� ميثـل الحـد األقـى للتعـرض 
ملخاطـر االئتـامن بتاريـخ إعـداد القوائـم املاليـة القيمـة الدفرتيـة لـكل فئـة من فئـات املوجـودات املالية� 
ال تقـم املجموعـة باالحتفـاظ بضامنـات رهنيـة لقـاء الذمـم املدينـة� وتعتـرب خطابـات االعتامد واألشـكال 
األخـرى مـن ضـامن االئتـامن، إن وجـدت، جـزًء ال يتجـزأ مـن الذمـم املدينـة التجاريـة وتُؤخـذ يف االعتبار 
عنـد احتسـاب االنخفـاض يف القيمـة� إن تعـرض املجموعـة ملخاطـر الذمـم املدينـة التجارية غـر جوهري 

نظـراً لعـدم وجـود تعـرض لخسـائر ائتـامن سـابقة للمجموعة� 

فيـام يـيل املعلومـات املتعلقـة بالتعـرض ملخاطـر االئتـامن بشـأن الذمـم املدينـة التجاريـة وموجـودات 
العقـود الخاصـة باملجموعـة باسـتخدام مصفوفـة املخصصـات:
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0.0.م

.8.-365 يوًماحتى 80.  يوماًمتداول
 أكرث من 

سنة واحدة 
املجموع

%0%0%0%0معدل خسائر االئتامن املتوقعة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

إجـاميل القيمـة الدفرتيـة التقديريـة 

عنـد التعـرث - الذمم املدينـة التجارية
5,817,9244,910,9882,503,1994,845,670 18,077,782

إجـاميل القيمـة الدفرتيـة التقديريـة 

عنـد التعـرث - موجـودات العقـود
166,675,961 ــ ــ ــ166,675,961

 ــ ــ ــ ــ ــخسائر االئتامن املتوقعة

0.9.م

املجموع أكرث من سنة واحدة365-.8. يوًماحتى 80. يوماًمتداول

%0%0%0%0معدل خسائر االئتامن املتوقعة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التقديريـة  الدفرتيـة  القيمـة  إجـاميل 

عنـد التعـرث - الذمم املدينـة التجارية

7,379,4203,523,5502,187,8903,593,60916,684,469

التقديريـة  الدفرتيـة  القيمـة  إجـاميل 

التعـرث - موجـودات العقـود عنـد 

122,888,531 ــ ــ ــ122,888,531

 ــ ــ ــ ــ ــخسائر االئتامن املتوقعة

مخاطر السيولة
متثـل مخاطـر السـيولة الصعوبـات التـي تواجههـا املنشـاة يف توفـر األمـوال للوفـاء بااللتزامـات املتعلقـة 
بـاألدوات املاليـة� مخاطـر السـيولة قـد تنتـج عـن عـدم القـدرة عـىل بيع أصـل مايل برعـة بقيمـة قريبة 
مـن قيمتـه العادلـة� تتـم إدارة مخاطـر السـيولة عـىل أسـاس منتظـم عـن طريـق التأكـد من توفـر أموال 
كافيـة مـن خـالل التسـهيالت االئتامنيـة امللزمة لتأدية اي التزامات مسـتقبلية� عىل سـبيل املثال، قد تنشـأ 
تركـزات مخاطـر السـيولة عـن رشوط سـداد املطلوبـات املالية، ومصادر التسـهيالت او االعتامد عىل سـوق 

معـن التي فيهـا تتحقـق املوجودات السـائلة�

يسـتخدم أفـراد اإلدارة العليـا الجـدول امللخـص التايل الذي يحتوي عىل اسـتحقاق املوجـودات واملطلوبات 
املالية إلدارة مخاطر السـيولة�

فيـام يـيل تحليـل االسـتحقاق التعاقدي غر املخصـوم للمطلوبات املاليـة للمجموعـة� ال تحتفظ املجموعة 
مبوجـودات ماليـة إلدارة مخاطـر السـيولة� وبالتـايل، مل يتـم األخـذ يف االعتبـار هـذه املخاطـر يف تحليـل 
االسـتحقاق� يلخـص الجـدول أدنـاه تواريـخ اسـتحقاق املطلوبـات املاليـة الخاصـة باملجموعـة عىل أسـاس 

الدفعـات التعاقديـة غـر املخصومة:

املجموعأكرث من 5 سنواتسنة إىل 5 سنواتخالل سنة واحدة0.0.م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2,095,636 ــ ــ2,095,636دائنون

28,726,006 ــ ــ28,726,006ذمم دائنة أخرى

4,038,378 ــ.5.,.69,.6..,346,.التزامات عقود ايجار

34,860,0.0 ــ.5.,.69,.67,768.,.3

املجموعأكرث من 5 سنواتسنة إىل 5 سنواتخالل سنة واحدة0.9.م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

4,312,375 ــ ــ4,312,375دائنون

29,603,780 ــ26,081,1773,522,603ذمم دائنة أخرى

.44,..4,7 ــ63,365,3.5..,346,.التزامات عقود ايجار

38,6.7,596 ــ739,6786,887,9.8,.3

32. إدارة رأس المال
الهـدف الرئيـي مـن إدارة رأسـامل املجموعـة هـو التأكد من قـدرة املجموعـة عىل الحفاظ عـىل تصنيف 

ائتـامين قـوي من أجـل دعـم عملياتها وتوفـر أقى عائد للمسـاهمن�

تقـوم  للمجموعـة�  كرأسـامل  االخـرى  واالحتياطيـات  املرتاكمـة  والخسـائر  املـال  رأس  املجموعـة  تعتـرب 
املجموعـة بـإدارة هيـكل رأس املـال الخـاص بهـا وإجـراء التعديـالت عليـه يف ضـوء التغـرات يف الظـروف 
االقتصاديـة ومتطلبـات التعهـدات املاليـة� وللحفـاظ عـىل هيـكل رأس املـال أو تعديله، يجـوز للمجموعة 
تعديـل دفـع توزيعـات األربـاح إىل املسـاهمن أو إعـادة رأس املال إليهم أو إصدار أسـهم جديـدة� مل تطرأ 
أي تغـرات عـىل األهـداف أو السياسـات أو اإلجـراءات الخاصـة بـإدارة رأس املال خالل السـنتن املنتهيتن 

يف 31 ديسـمرب 2020م و31 ديسـمرب 2019م�

قياس القيمة العادلة  .33
القيمـة العادلـة هـي الثمـن املسـتلم لبيـع أصـل ما أو الثمـن املدفـوع لتحويل التـزام يف معاملـة منتظمة 
بـن املشـاركن يف السـوق يف تاريـخ القيـاس� يسـتند قيـاس القيمـة العادلـة إىل افـرتاض أن معاملـة بيـع 

املوجـودات أو تحويـل املطلوبـات تتـم إمـا:

يف السوق الرئيي للموجودات أو املطلوبات؛ أو	�

من خالل السوق األكرث منفعة لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية�	�

إن السوق الرئيي أو األكرث فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل املجموعة�

تقـاس القيمـة العادلـة للموجـودات أو املطلوبـات بافـرتاض أن املتعاملـن يف السـوق سيسـتفيدون عنـد 
تسـعر املوجـودات واملطلوبـات وبافـرتاض أن املتعاملـن يف السـوق يسـعون لتحقيـق أفضـل مصالحهـم 
االقتصاديـة� إن قيـاس القيمـة العادلـة ألصـل مـا غـر مـايل يأخـذ بعن االعتبـار قـدرة الطـرف املتعامل يف 
السـوق عـىل تحقيـق منافـع اقتصاديـة مـن خـالل االسـتخدام األمثـل واألفضـل لذلـك األصـل أومـن خالل 
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بيعـه إىل متعامـل آخـر يف السـوق سـيقوم باسـتخدامه االسـتخدام األفضـل واألمثـل�

تسـتخدم املجموعـة طـرق تقويـم مالمئـة وفقـاً للظـروف، وتتوفـر بشـأنها بيانـات كافيـة لقيـاس القيمـة 
العادلـة وزيـادة اسـتخدام املدخـالت القابلـة للمالحظـة وتقليل اسـتخدام املدخـالت غر القابلـة للمالحظة�

تصنـف كافـة األدوات املاليـة التـي يتـم قياسـها بالقيمة العادلـة أو االفصـاح عنها ضمن التسلسـل الهرمي 
ملسـتويات القيمـة العادلـة املذكـورة أدنـاه وعـىل أسـاس مدخـالت املسـتوى األدىن الهامـة لقيـاس القيمة 

ككل: العادلة 

املستوى .: األسعار املتداولة )غر معدلة( يف أسواق نشطة ألصول أو مطلوبات مامثلة؛

املسـتوى .: طـرق تقييـم تعترب مدخالت املسـتوى األدىن - الهامـة لقياس القيمة العادلـة - قابلة للمالحظة 
بصـورة مبـارشة أو غر مبارشة�

املسـتوى 3: طـرق تقويـم تعتـرب مدخـالت املسـتوى األدىن - الهامـة لقيـاس القيمـة العادلـة - غـر قابلـة 
للمالحظـة�

ويف الحـاالت التـي تقسـم فيهـا املدخـالت املسـتخدمة لقيـاس القيمـة العادلـة للموجـودات أو املطلوبـات إىل 
مسـتويات مختلفـة مـن التسلسـل الهرمي لقياس القيمـة العادلة، يتم تصنيـف قياس القيمة العادلـة إجامالً بنفس 
مسـتوى التسلسـل الهرمـي لقيـاس القيمة العادلة وذلك عىل أسـاس مدخالت املسـتوى األدىن الهامـة لقياس القيمة 
العادلـة ككل� تقـوم املجموعـة بإثبـات التحويالت بن مسـتويات التسلسـل الهرمي لقياس القيمـة العادلة يف نهاية 

فـرتة التقريـر املـايل التـي حـدث فيهـا التغـر� مل يتم إجـراء تحويالت بن املسـتويات خالل السـنة�

توصلـت اإلدارة إىل أن القيمـة العادلـة للنقـد ومـا يف حكمـه واالسـتثامرات قصـرة األجـل والذمم املدينـة التجارية 
والذمـم املدينـة األخـرى والذمـم الدائنـة األخـرى تقـارب قيمهـا الدفرتيـة بصـورة كبـرة نتيجـة آجـال االسـتحقاق 

قصـرة األجل لهـذه األدوات�

34. العمليات المتوقفة
يف يـوم 8 يونيـو 2020م، قـرر مجلـس إدارة املجموعـة تحويـل معهـد مدينـة املعرفـة للقيـادة والريـادة 
والتدريـب )“مايـل”( )فـرع للرشكة( إىل مؤسسـة خريـة غر هادفة للربح وكيان مسـتقل� تـم االنتهاء من 

جميـع اإلجـراءات القانونيـة الخاصـة بهـذا التحويل يف 19 يوليـو 2020م�

كام يف 13 ديسمرب 0202م، تم تصنيف فرع )مايل( كعمليات متوقفة� فيام ييل نتائج أعامل فرع مايل للسنة: 

0.9.م0.0.م

 .9,880,54 759,870ايرادات

)10,074,584()2,761,142(تكلفة اإليرادات

).94,04.().7.,.00,.(اجايل الخسارة

 5,479. ــايرادات أخرى

������������������

)178,563()2,001,272(صايف الخسارة للسنة قبل الزكاة

 ــ ــالزكاة

)78,563.().7.,.00,.(صايف الخسارة للسنة

فيام ييل املوجودات واملطلوبات املتعلقة بالفرع كام يف 19 يوليو 2020م: 
2020م

املوجودات 

 1,318,934نقد وما يف حكمه

 5,071,618ذمم مدينة تجارية

 803,339مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 7,006ممتلكات ومعدات

���������

7,200,897 

���������

املطلوبات

 3,370,609ذمم دائنة تجارية

 3,640,420مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

 1,369,983منافع موظفن

���������

8,381,012 

���������

)1,180,115(صايف املوجودات املتعلقة مبارشة بالعمليات املتوقفة

���������

صايف التدفقات النقدية من )املستخدمة يف( العمليات املتوقفة للفرع: 
0.9.م0.0.م

60.,6.8)403,083,.(صايف النقد )املستخدم يف( من األنشطة التشغيلية

إضافـة لذلـك، خـالل 2018م، قـرر مجلـس إدارة املجموعة بيـع حصة املجموعـة يف رشكة مـدرار، وبالتايل، 
تـم تصنيـف الرشكـة التابعـة عىل أنها محتفـظ بها للبيع كـام يف 31 ديسـمرب 2018م� يف 26 مارس 2019م، 
دخلـت الرشكـة يف اتفاقيـة سـارية املفعـول اعتبـاًرا مـن 1 ينايـر 2019م مـع املسـاهمن الحاليـن يف رشكة 
مـدرار لبيـع أسـهمها التـي متثـل ٪60 مـن إجـاميل رأس مـال رشكـة مـدرار إىل املسـاهمن الحاليـن بقيمـة 
1,090,610 ريـال سـعودي والتـي تـم سـدادها يف عـام 2019م� وبالتـايل، تـم اسـتبعاد الرشكـة التابعـة يف 
الفـرتة الحاليـة وتـم تسـجيل صـايف الخسـارة البالغـة 383,976 ريـال سـعودي )بعـد عمـل مقاصـة مـع 
الخسـارة االكتواريـة البالغـة 65,541 ريـال سـعودي التـي تـم إلغـاء االعـرتاف بهـا عنـد اسـتبعاد الرشكـة 
التابعـة( يف قامئـة الربـح أو الخسـارة والدخـل الشـامل اآلخر خـالل السـنة املنتهية يف 31 ديسـمرب 2019م 
عـىل أنهـا فـرق بن متحصالت عمليـة البيع البالغـة 1,090,610 ريال سـعودي والقيمة الدفرتية لالسـتثامر 

البالغـة 1,474,586 ريـال سـعودي يف هـذه القوائـم املاليـة املوحدة�
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35. التغيرات في االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية
التغرات يف االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية

.3 ديسمرب 0.0.مأخرى إضافاتالتدفقات النقدية. يناير 0.0.م

0.3,786,700.,90. ــ)673,533(.70,03.,4التزامات عقود اإليجار

.3 ديسمرب 0.9.مأخرى إضافاتالتدفقات النقدية. يناير 0.9.م

.70,03.,48,6434. ــ).673,06(4,694,449التزامات عقود اإليجار

36. تأثير كوفيد - 19
تـم تأكيـد انتشـار فـروس كورونا )كوفيـد-19( عرب العديد مـن املناطق الجغرافية يف بدايات سـنة 2020م، 
مـام تسـبب يف عـدم وجـود تيقـن جوهـري حول االقتصـاد الـكيل، وتعطل األعـامل واألنشـطة االقتصادية� 
خـالل شـهر مـارس 2020م، اتخذت حكومة اململكة العربية السـعودية العديد مـن املبادرات حتى وصلت 
ملـا بعـد مـارس 2020م الحتواء انتشـار الفروس والتـي تضمنت فرض قيود عىل السـفر والتجمعات وفرض 
أوقـات حظـر التجـول� وبالنظـر إىل هـذه العوامـل، أجـرت إدارة الرشكـة تقييـامً ألثـر ذلـك عـىل عمليـات 
الرشكـة ككل والجوانـب التجاريـة وتوصلـت إىل أنـه يف تاريخ إصدار هـذه القوائم املاليـة املوحدة، مل يكن 
للمجموعـة تأثـر سـلبي جوهري عـىل عملياتها وأعاملها بسـبب كوفيـد-19، وال تتوقـع املجموعة أي تأثر 
جوهـري عـىل األرصـدة يف 31 ديسـمرب 2020م وخاصـة فيام يتعلـق بانخفاض قيمة العقارات االسـتثامرية 
والعقـارات قيـد التطويـر نتيجـة طبيعـة العقـارات وهامـش الربـح كام هو مبـن يف اإليضاحـن 9 و10 وال 
توجـد حاجـة لعمـل تعديـالت جوهريـة عـىل االحـكام واالفرتاضـات والتقديرات الرئيسـية للسـنة املنتهية 

يف 31 ديسـمرب 2020م� �

ولغـرض الحفـاظ عـىل صحـة املوظفـن ودعـم الحفـاظ عـىل ومنـع التفـي يف مناطـق التشـغيل واالماكن 
اإلداريـة، اتخـذت الرشكـة إجـراءات تتوافـق مـع توصيات منظمـة الصحة العامليـة ووزارة الصحـة كالعمل 
مـن املنـزل والتباعـد االجتامعـي يف أماكـن العمـل والنظافـة الحثيثة ملـكان العمـل وتوزيـع أدوات الوقاية 
الشـخصية وفحـص الحـاالت املشـكوك بإصابتهـا والحد من السـفر غـر الـروري واالقرار الصحـي وقياس 

درجـة الحرارة� 

تـم بيـان اآلثـار املاليـة والتشـغيلية لــِ جائحـة كوفيـد - 19 حتـى تاريخـه يف هـذه القوائـم املاليـة� يعمل 
املركـز املـايل القـوي مبـا يف ذلـك الوصـول إىل النقـد وعدم وجـود ديـون واإلجـراءات التي اتخذتهـا الرشكة 
حتـى تاريخـه يف التأكيـد عـىل أن لـدى الرشكـة القـدرة عـىل االسـتمرار ومواجهـة التحديـات التي سـببتها 
آثـار جائحـة كوفيـد - 19� إال أن عـدم التيقـن الحـايل ميكـن أن يـؤدي إىل تغـر مسـتقبيل يف االفرتاضـات 
والتقديـرات إىل نتائـج قـد تتطلـب تعديـالً جوهرياً عـىل القيمة الدفرتيـة للموجـودات أو املطلوبات التي 
سـتتأثر يف الفـرتات املسـتقبلية� ومبا أن الوضـع يتطـور برعـة مـع حـاالت الضبابيـة املسـتقبلية، تقـوم 
اإلدارة واملكلفـن بالحوكمـة بتقييـم األثـر عـىل أسـاس التطـورات املسـتقبلية، وسـتقوم باطالع املسـاهمن 
باملسـتجدات مبجـرد توفـر املزيـد مـن املعلومـات� كذلـك، وبنـاًء عىل املركـز املـايل وتقييم السـيناريوهات 

املحتملـة، ال تعتقـد اإلدارة وجـود أي مخاطـر جوهريـة تتعلـق مببـدأ االسـتمرارية�

معلومات المقارنة  .37
تـم إعـادة تصنيـف ومقاصـة بعـض مبالـغ السـنة السـابقة لتتوافـق مـع عـرض السـنة الحاليـة� مبـا يف 
ذلـك مقاصـة بعـض املبالـغ يف العقـارات االسـتثامرية مقابـل املطلوبـات املسـتحقة التي اكتملـت بالفعل 
واسـتوفيت مـن قبـل املجموعـة� ال يؤثـر إعـادة التصنيـف هـذا عـىل حسـاب األربـاح أو حقـوق امللكيـة 

املعلـن عنـه مسـبقاً�

38- اعتماد القوائم المالية الموحدة
بتاريـخ  الرشكـة  إدارة  مجلـس  قبـل  مـن  املوحـدة  املاليـة  القوائـم  هـذه  إصـدار  عـىل  املوافقـة  متـت 

2021م(� ـــــــــــ  )املوافـق  ــــــــــــ1442هــ 
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