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  شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
  )شركة مساهمة سعودية(

  ) غير مراجعة(األولية الموحدة حول القوائم المالية  موجزة إيضاحات
  م ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتهية فى  الستة أشهر لفترة

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(
  

  

٥ 
 

  الرئيسيةالتنظيم واألنشطة  - ١

من  ")المجموعة"مجتمعين (وشركاتها التابعة " الشركة"مدينة المعرفة اإلقتصادية تتألف شركة 
يتمثل نشاط المجموعة في تطوير العقارات والمدن . تابعة لها متعددة الشركة وشركات سعودية

ومحطات  ،اإلقتصادية بما فيها البنية التحتية وشبكات اإلتصاالت ومحطات توليد الكهرباء
تمتلك الشركة قطعة أرض . معالجة المياه وغيرها من األعمال المتعلقة بتطوير المدن اإلقتصادية

المها كمساهمة عينية في رأس المال من أحد المساهمين استوالتي تم  ،في المدينة المنورة
  .المؤسسين، والذي يعتبر مطور رائد في تحويل مثل هذه األرض إلى مدينة إقتصادية

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

شعبان  ٢٣الصادر في جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٢٠٣٦٥٩الشركة بموجب سجل تجاري رقم 
كمال الطرح العام األولي لها من رأس مال استقامت الشركة ب). م٢٠١٠أغسطس  ٤(هـ ١٤٣١

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

  :عنوان الشركة المسجل على النحو التالي
  ديوان المعرفة 

  شارع الملك عبد العزيز
  ٤٣٠٣٣ب .ص

  ٤١٥٤٦١المدينة المنورة 
   .ربية السعوديةالمملكة الع

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

 المؤسسة العامة للتدريبصدر عن م ٢٠١١سبتمبر  ١٩الموافق  هـ ١٤٣٢شوال  ٢١ بتاريخ
  .التقني والمهني

توصف تضامنياً ( التابعة التالية الشركاتحسابات  المرفقة تتضمن األولية الموحدة القوائم المالية
  :ةمنفصل ةتجاريت والتي تعمل بموجب سجال ")المجموعة"

  )٪(نسبة الملكية الفعلية   رأس المال  بلد التأسيس  الشركات التابعة
  يونيو ٣٠      
  م٢٠١٣م         ٢٠١٤      

        
                 ٪١٠٠ ٪ ٩٩  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  السعودية  )منشآت(منشآت المعرفة العقارية المحدودة شركة 

       
                 ٪١٠٠ ٪ ٩٩  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  السعودية  )مشاريع(مشاريع المعرفة العقارية المحدودة  شركة

        
                     ٪٨٠ ٪٨٠  ٤٦٧,٧٦٥,٠٠٠  السعودية  )الغراء(المحدودة شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 

    
                  ٪٦٠  ٪ ٦٠  ١,٣٣٣,٣٠٠  السعودية  )مدرار(شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة 
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  )تابع(التنظيم واألنشطة الرئيسية  - ١

يتمثل نشاط شركة منشآت وشركة مشاريع في تطوير العقارات والمدن اإلقتصادية ومشاريع 
التطوير األخرى بما فيها البنية التحتية وشبكات اإلتصاالت ومحطات توليد الكهرباء ومحطات 

لم تبدأ الشركات التابعة . معالجة المياه وغيرها من األعمال المتعلقة بتطوير المدن اإلقتصادية
ويتمثل نشاط شركة مدرار في تقديم خدمات إدارة . م٢٠١٤ يونيو ٣٠اطهما كما في نش

 ت شركة مشاريع علىذحواست، م٢٠١٣خالل شهر ديسمبر عام  .شاريةاستالعقارات وخدمات 
قطعة أرض  تمتلكالتي  ي المحدودةلعقارا العالمية للتطوير الغراءملكية في شركة من ال ٪٨٠

ليس لديها  الغراء). ٧إيضاح رقم ( ة االقتصادية في المدينة المنورةرفمجاورة ألرض مدينة المع
 .في الوقت الراهن أي نشاط تجاري

لية المتبقية في شركتي على حقوق االق حواذستقامت المجموعة باال ٢٠١٤خالل شهر مايو 
االجراءات القانونية لهذا التغير في الملكية  في كلتا الشركتين، ٪١و البالغة  )منشآت(و) مشاريع(

   .لم تكتمل بعد

  أسس اإلعداد  - ٢

  المعايير المحاسبية المطبقة  -أ 

التقارير المالية األولية الصادر تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار 
إن السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة  .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتماشى مع مثيلتها المستخدمة إلعداد 
وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة  .القوائم المالية األولية الموحدة السنوية

    .السعودية للمحاسبين القانونيين

 يوليو ٢٠ فيموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة -القوائم المالية األولية التم إعتماد 
  .م٢٠١٤

 أسس القياس  - ب 

حقاق ستخدام االاستتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ب
  .مراريةستالمحاسبي ومفهوم اال

 عملة العرض والنشاط  -ج 

  .األولية الموحدة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط يتم عرض هذه القوائم المالية
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  )تابع(أسس اإلعداد  - ٢

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  -د 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
والمطلوبات، واإلفصاح عن خدام تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات است

وكذلك  ،الموجودات واإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة
يتم تقييم التقديرات واالفتراضات . تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل الفترة المالية

ألحداث بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات با
تقوم المجموعة بتقديرات وإفتراضات متعلقة . المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف

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

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

 :التالي

i. حقاق تكلفة اإليراداتستإ 

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

إن هذه . ويتم توزيع هذه التكاليف على كل قطعة أرض. مشروع تطويري
أي تغيير جوهري في . مر حسب الحاجةالتقديرات يتم مراجعتها وتقييمها بشكل مست

في الفترات تسجل هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تكاليف إضافية 
  .المستقبلية والمتعلقة بتحقيق إيرادات الفترة السابقة

ii. تصنيف العقارات 

لقد . ثماريةاستتم تصنيف عقارات المجموعة بين عقارات تطويرية و عقارات 
ثماري استقييمات متعددة لتحديد إذا كان العقار مؤهالً كعقار قامت اإلدارة بإعداد ت

لغرض  .ثماريةاستيتم تصنيف عقارات المجموعة كعقارات . أو عقار تطويري
 هخدام هذاستإعداد هذه التقييمات فإن اإلدارة تأخذ بعين اإلعتبار الغرض من 

سوف يتم تطويرها ثمارية ستاإلدارة أن عدد من العقارات اال تحددعندما . اتالعقار
  .فإنه يتم تحويلها بناء على القيمة الدفترية إلى عقارات تطويرية ،من أجل البيع
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  السياسات المحاسبية الهامة - ٣

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم 
  . المالية األولية الموحدة

  أسس توحيد القوائم المالية   -أ 

تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة القوائم المالية األولية للشـركة وشـركاتها   
خدام اسـت تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة ب .أعاله) ١(التابعة كما هو مبين في إيضاح 

. بواسطة المجموعةالشركات التابعة هي منشآت تم السيطرة عليها  .طريقة حقوق الملكية
تتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة المقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية 

لتقدير السيطرة فإن حقـوق التصـويت    .للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها
ـ    .المحتملة التي تمارس حالياً يتم أخذها في الحسبان ة يتم إدراج القـوائم الماليـة األولي

للشركات التابعة في القوائم المالية األولية الموحدة من تاريخ بدأ السيطرة حتـى تـاريخ   
   .توقفها

بعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية المهمة التي تمت بين الشركة وشـركاتها  استلقد تم 
.  الموحدة التابعة وتلك التي تمت فيما بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية األولية

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

 الذمم المدينة     - ب 
يتم إظهار الذمم المدينة بالمبالغ األصلية ناقصاً المخصصات التي تمت للمبالغ التي تـرى  

   .يتم شطب الديون المتعثرة عند تحديدها. ااإلدارة عدم إمكانية تحصيله

  ثمارات في شركات زميلةاست  -ج 

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

س المـال الـذي يحـق لصـاحبه     في المائة من رأ ٥٠إلى  ٢٠األخرى تتراوح مابين 
خدام اسـت تتم محاسبة الشركات الزميلة والشركات تحت السيطرة المشـتركة ب . التصويت

. جيلها مبدئياً بالتكلفةويتم تس) شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية(طريقة حقوق الملكية 
ثمارات المجموعة الشهرة المحددة عند اإلقتناء بعد خصم أية خسائر إنخفاض استتتضمن 
تتضمن القوائم المالية األولية حصة المجموعة في األرباح والمصاريف وحركة  .متراكمة

الهـام   حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من تاريخ بداية ذلك التـأثير 
عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها فـي أي شـركة    .حتى تاريخ توقفه

زميلة يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر 
ثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو ضمانية أو القيـام  استأخرى ب

تظهر قائمة الدخل األولية الموحدة حصة المجموعة  .ة عن الشركة الزميلةبمدفوعات نياب
  .في نتائج عمليات الشركات الزميلة
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  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  عقارات التطوير  -د 

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

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

عار السوق كما هو في تاريخ التقرير ويتم خصمها بالقيمة بناء على أس. العادي للشركة
  .ناقصا التكاليف حتى اإلنتهاء والتكاليف المقدرة للبيع ،الزمنية للنقد إذا كان جوهرياً

 ثماريةاستعقارات   -ه 

ثمارية عقارات معدة لإليجار وعقارات رأسمالية وعقارات لم يتم ستتشمل العقارات اال
هالك المتراكم ستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستارات االتقيد العق. تحديد أغراضها

ثمارية تشمل تكلفة ستحالياً قيمة عقارات المجموعة اال ،إن وجدت ،واإلنخفاض في القيمة
ثمارية إلى تطويرية عندما استيتم تحويل العقارات من . األرض وتكاليف البنية التحتية

  .تقرر اإلدارة بيعها

  ممتلكات ومعدات   - و 

هالك المتراكم وخسارة ستبعد خصم اال ،لممتلكات والمعدات بسعر التكلفةتظهر ا
   .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل .اإلنخفاض في القيمة

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

هالك ستيتم تحميل اال. ت األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل األولية عند تكبدهاكافة النفقا
خدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي استعلى قائمة الدخل األولية الموحدة ب

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه . هالك األراضياستال يتم  .المقدر لألصل
  :للفترة الجارية وفترات المقارنة هي كما يليالموجودات 

  عدد السنوات              
  ٤٠            مباني

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

  ٥      مفروشات وتركيبات ،أثاث
   ٤            سيارات

  
  
  



  شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
  )شركة مساهمة سعودية(

  ) غير مراجعة(األولية الموحدة حول القوائم المالية  موجزة إيضاحات
  م ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتهية فى  الستة أشهر لفترة

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(
  

  

١٠ 
 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  الموجودات غير المتداولةفي قيمة  الهبوط  -ز 

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

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

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

بخالف الموجودات غير الملموسة، والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها  ،المتداولة
   .وذلك في تاريخ كل فترة مالية ،بغرض إحتمال عكس ذلك الهبوط

في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  لهبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة ا
القيمة  عن زيدي على أال ،ردادستلالالقابلة تها لقيمالتقدير المعدل إلى للنقد  الوحدة المدرة

الوحدة المدرة للنقد في قيمة ذلك األصل أو  لهبوطالدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا
إيرادات في قائمة كفي القيمة فوراً  لهبوطيتم إثبات عكس خسارة ا .في السنوات السابقة

  .قيمة الموجودات غير الملموسة في لهبوطخسارة اال يتم عكس  .األولية الدخل

  ذمم دائنة ومستحقات  -ح 

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

  مخصصات  -ط 

قانوني حالي أو متوقع ناتج عن يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة إلتزام 
وإمكانية تقدير المبلغ  ،خدام للموارد لتسوية اإللتزاماستوهناك إحتمال وجود  ،حدث سابق

  .بشكل يعتمد عليه

  للموظفين نهاية الخدمةمكافأة   -ي 

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في 
يتم إحتساب  .ية من قبل المجموعة ويحمل على قائمة الدخل األوليةالمملكة العربية السعود

مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية لإلمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو 
   .ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية
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  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  اإليراداتتحقيق   -ك 
 بيع العقارات  -١

  :عند تحقق الشروط التاليةيتم تحقيق اإليرادات من بيع العقارات 

 .عندما تنقل المجموعة المخاطر والعوائد وملكية العقار للمشتري - 
المجموعة ال تحتفظ بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات صلة بالملكية وال  - 

 .تحتفظ برقابة على العقار المباع
 .اإليرادات على نحو موثوقيتم قياس  - 
 .من المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية على المجموعة - 
التكاليف المتعلقة بعملية البيع التي تم تحملها أو سيتم تحملها يمكن قياسها  - 

  .على نحو موثوق

 :تقديم الخدمات -٢
  .يتم تحقيق اإليرادات من الخدمات عند تقديم الخدمة

 :إيرادات مرابحة آجلة -٣
قق اإليرادات من ودائع المرابحة اآلجلة المضمنة ببند النقد وما في حكمه على تتح

 .حقاقستأساس اال

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

كافة المصروفات األخرى بخالف التكاليف المباشرة وأعباء التمويل يتم . البيع والتسويق
يتم توزيع المصاريف المتشركة بين تكلفة  .نيفها كمصروفات عمومية وإداريةتص

على  ،المبيعات ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمر
   .أساس منتظم

  عقود اإليجار التشغيلية  -م 
على قائمة الدخل األولية على  ،يتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي

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

  الشرعية زكاةال  -ن 
 لدخلمصلحة الزكاة وا نظمةللزكاة وفقاً ألوشركاتها التابعة السعودية تخضع الشركة 

يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة المالية على أساس تقديري  ."المصلحة"
 أية فروقات بين التقديرات الزكوية خالل .الموحدة قائمة الدخل األوليةويحمل على 

  .الفترات المالية األولية واإلحتساب الزكوي النهائي تتم تسويتها في نهاية السنة
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  )تابع(الهامة  السياسات المحاسبية   - ٣

  العمالت األجنبية  - س 
سعار أساس أالريال السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت  يتم تحويل

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن  .الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت
والمطلوبات النقدية بالعملة تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات 

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

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

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

 توزيعات األرباح   -ف 
يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل مجلس 

عة النهائية في السنة التي يتم إعتمادها من قبل الجمعية كما يتم قيد األرباح الموز .اإلدارة
   .العامة للمساهمين

  النقد وما في حكمه  - ص 
ثمارات أخرى قصيرة استيتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك و

حقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل استوالتي تكون فترة  ،إن وجدت ،األجل عالية السيولة
    .ر للمجموعة بدون أية قيودوتتوف

 وما في حكمه نقد - ٤
  :ييلمما  يونيو ٣٠ يفيتمثل النقد وما في حكمه 

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
      

  ١١٠,٥٣٣  ٦٤,٥١٠  نقد بالصندوق
  ٤٨,٤٧٠,٢٦٦  ٣١,١٥٤,٧٣٧  أرصدة حسابات جارية لدى البنوك

  ١,٤٦٨,٨٠٠,٣٠٠  ٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠  مرابحة آجلة دائعو
      

  ١,٥١٧,٣٨١,٠٩٩  ٧٩١,٢١٩,٢٤٧  
          

مقومة بالريال محلية ودائع المرابحة اآلجلة والنقد لدى البنوك محتفظ بها لدى بنوك تجارية 
  .تدر عوائد مالية بأسعار السوق السائدةدائع المرابحة اآلجلة و .السعودي
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 ذمم مدينة تجارية - ٥
 :ييلمما  يونيو ٣٠ يفتتمثل الذمم المدينة التجارية 

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  إيضاح  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(    

        :من بيع أراضي
  ٧١,٨٧٥,٠١٧   ٥٧,٥٢٠,٨١٠  ٨  شركات زميلة   
  ١٦,١٠٧,٨٧٥   ١٦,١٠٧,٨٧٥    )أنظر اإليضاح أدناه(أطراف أخرى    

  ٤,٧٢٣,٥٢٤   ٥,٨٢٠,٤٩٥    عمالء خدمات تجاريين 
        

      ٩٢,٧٠٦,٤١٦   ٧٩,٤٤٩,١٨٠  
        

  (٣٣,٦٠٧,٨٧٥)  (١٦,١٠٧,٨٧٥)    أقساط مستحقة بعد سنة: يخصم
        

    ٥٩,٠٩٨,٥٤١   ٦٣,٣٤١,٣٠٥  
            

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

سبتمبر  ١٥آخر قسط يستحق السداد في  ،القيمة البيعية تسدد على أقساط على مدى سبعة أعوام
ريال سعودي عند إتمام الصفقة  ١٤,٠٨١,٦٨٢ينتج عن هذه الصفقة إجمالي ربح  .م٢٠١٩

 م بلغ٢٠١٤ يونيو ٣٠في . سوف يتم قيدها بقائمة الدخل األولية على أساس األقساط المحصلة
 ريال سعودي ضمن الذمم المدينة التجارية أعاله، ١٦,١٠٧,٨٧٥المبلغ المستحق  إجمالي

  .ريال سعودي تم تصنيفها ضمن اإليرادات المؤجلة ٩,٧٢٩,١٥٧ بلغت األرباح غير المحققةو

 ذمم مدينة غير تجارية - ٦
 :ييلمما  يونيو ٣٠ يفتتمثل الذمم المدينة غير التجارية 

  م٢٠١٣  م٢٠١٤    
 )غير مراجعة( )مراجعة غير(    
       

  -  ٨١,٢١٢,٥٢٥    )مساهم(شركة مجموعة صافوال 
  -  ٤,٢٩٩,٤٩٧    أمانة المدينة المنورة

  -  ١١٩,١٠٠    رصيد الحساب الجاري –المعرفة العقارية 
        

      ٨٥.٦٣١.١٢٢  -  
        

وأمانة المدينة من شركة مجموعة صافوال مستحق كالمبالغ أعاله  اإلقتصادية سجلت مدينة المعرفة
تنمية األرض عقد أعاله بموجب  ينالمذكوربحصة تكاليف البنية التحتية ذات الصلة  المنورة تمثل

الغراء العالمية للتطوير العقاري التابعة باعت صافوال شركة م ٢٠١٣خالل العام . بينهم المشتركة
بنسبة لمعرفة االقتصادية اشركة مشاريع المعرفة المملوكة لشركة مدينة إلى ) األرض مالك( لها
بالمبلغ المسجل  لم تباشر مدينة المعرفة إجراءات مطالبة أمانة المدينة المنورة). ٩إيضاح (٪ ٩٩

   .كذمم مدينة منها

 المذكورة رداد النهائي للمبالغ المستحقةستالتحديد إمكانية ا إنه من المبكر في الوقت الحاليفلذا 
   .أعاله
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  ثماراستع مقدم مقابل ودفم - ٧
، أحد ")صافوال("تفاقية مع شركة مجموعة صافوال إوقعت الشركة  م٢٠١١خالل ديسمبر 

 مليون ٦٣١,٣ بقيمة٪ من ملكية أسهم في واحدة من الشركات التابعة لها، ٨٠المساهمين، لشراء 
الشركة . مقابل هذا الشراء مقدم مليون ريال ١٦,٤ دفع مبلغلشركة ل سبققد و. ريال سعودي

خالل  .تملك أساسا قطع األراضي المجاورة لقطع األراضي للشركة في المدينة المنورة التابعة
الغراء شركة  من ملكية ٪ ٨٠الحصول علىتم  .شراءالعملية  إكتملت ،م٢٠١٣عام  نوفمبرشهر 

 شركة مشاريع المعرفة بواسطة العالمية للتطوير العقاري المحدودة شركة تابعة لشركة صافوال
  ).شركة تابعة(العقارية المحدودة 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة - ٨

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

 .شركة المعرفة العقارية -١
  .شركة مكارم -٢

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

  .الملكيةأساس حقوق اعلى ثمارات أعاله ستاال
  :يونيو ٣٠كما في  ثمارات في الشركات الزميلةستفيما يلي تحليل حركة اال

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
 )مراجعةغير ( )غير مراجعة(  

      :مساهمة في رأس المال
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠     شركة المعرفة العقارية -
  ١٠,٧٠٠,٠٠٠   ١٠,٧٠٠,٠٠٠   مكارم -

  )  ٤,٦٨٧,٢٢٥(  ٢١,٩٧٥,٥٠٤   )شركة المعرفة العقارية(المتراكمة ) الخسارة(حصة في أرباح 
  )٣١,٠١٢,٧٧٥(  (٢٥.٤٣٠.٣١٦)  )ب/٨إيضاح (ربح غير محقق من بيع أراضي : يخصم

      

 -   ٣٢,٢٤٥,١٨٨   ثمار بنهاية الفترةستصافي قيمة اال
          

 معامالت بيعية  /ب 
 األرض المباعة لشركة المعرفة العقارية

م لبيع عدد محدد من قطع األراضي إلى شركة ٢٠١١مارس  ٢٧تعاقدت الشركة في 
شركة المعرفة العقارية بلغ  الربح غير المحقق المتعلق بعملية البيع إلى. المعرفة العقارية
ريال سعودي يتم قيده كأرباح بعد بيع شركة المعرفة العقارية لتلك  ٣١,٢٩١,٨٣٥

  أشهر المنتهية في الستةخالل فترة . نتقال ملكيتها لطرف ثالثاالعقارات المطورة و
 صفر: م٢٠١٣عام (ريال سعودي  ٧,٥٤٧,١٨٩م قيدت المجموعة مبلغ ٢٠١٤ يونيو ٣٠

كأرباح محققة من عقارات مباعة من قبل شركة المعرفة العقارية خالل ) ريال سعودي
 البالغ قدره م٢٠١٤ يونيو ٣٠في  ةالمنتهي فترةلل محققالغير ال الربحو .هذه الفترة

   .شركةفي الثمار ستالامقابل  هتتسوي تتم ريال سعودي ١٥,٧٣٠,٣١٦
م بلغت المبالغ المستحقة غير المسددة مقابل المبيعات بيع األرض ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  ).ريال سعودي ٣٦,٨٧٥,٠١٧: م٢٠١٣(ريال سعودي  ٢٢,٨٢٠,٥١٠
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  )تابع(معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة    - ٨

    األرض المباعة لشركة مكارم

  . م قامت الشركة ببيع قطعة أرض لتطوير فندق لشركة مكارم٢٠١٢خالل سبتمبر  
 ١٩,٤٠٤,١٥٠بعاد الربح غير المحقق المتعلق بعملية البيع إلى شركة مكارم البالغ استتم 

ثمار في ستريال سعودي منه مقابل اال ١٠,٧٠٠,٠٠٠ريال سعودي وتم تسوية مبلغ 
ريال  ٨,٧٠٤,١٥٠م والبالغ ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  ثمار الشركةاستشركات وما زاد على 

 م٢٠١٤ مارس ٣١في  .)ضمن المطلوبات غير المتداولة(سعودي تم قيده كأرباح مؤجلة 
: م٢٠١٢(ريال سعودي  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠المبلغ المستحق من عملية البيع بلغ 

  ).ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠

م، ٢٠١٣مايو  ١٤خالل إجتماع الجمعية العمومية لشركة مدينة المعرفة المنعقد بتاريخ 
رفض المساهمين الموافقة على صفقة بيع األراضي المذكورة أعاله مع شركة مكارم، 

ن يتم  اإلنتهاء من مناقشة الموضوع أوإلى  التوصل إلى تسوية في هذا الشأنونتيجة لعدم 
على القوائم  ثر مالي للقرارأاآلثار المترتبة لم يتم تسجيل أي  معرفةو مع الطرف اآلخر

  .المالية

  في تم إظهار المستحق من مكارم والمعرفة العقارية الناشئة عن المعامالت أعاله
: م٢٠١٣(ريال سعودي  ٦٤,٨٩٤,٥١٧بإجمالي مبلغ وقدره  م٢٠١٤ يونيو ٣٠

تم تأمين  .)٥إيضاح (ريال سعودي تحت الذمم التجارية  )ريال سعودي ٧٨,٨٥٤,٠٥٥
المبالغ المتبقية بضمانات مؤسسية غير مشروطة من الشركاء بالشركات الزميلة بما 

  . يتناسب مع حق ملكيتها فيها

 معامالت أخرى   /أ 

م قدمت شركة مدرار العامة لإلنشاءات ٢٠١٤ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
شارية ألطراف ذات عالقة بمبلغ استزميلة خدمات إدارية وشركة  –المحدودة 

وهو ما تم إيضاحه ) ريال سعودي ١,٠٤٤,٠٠٠ :م٢٠١٣(ريال سعودي  ٣,١١٦,٨٥٠
  ).٥إيضاح (ضمن الذمم المدينة التجارية 

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