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  التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١

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

أو في غيرها بإعتباره إستقدام مختلط أو المدن اإلقتصادية المستخلصة واألراضي األخرى في 
وشبكات اإلتصاالت ومحطات توليد الكهرباء ، األساسية  عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى

تمتلك الشركة . عمال المتعلقة بتطوير المدن اإلقتصاديةالمياه وغيرها من األ تنقيةومحطات 
قطعة أرض في المدينة المنورة ، والتي تم إستالمها كمساهمة عينية في رأس المال من أحد 
  .المساهمين المؤسسين، والذي يعتبر مطور رائد في تحويل مثل هذه األرض إلى مدينة إقتصادية

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

شعبان  ٢٣بتاريخ بسجل المدينة المنورة  ٤٦٥٠٠٧١١٩٦الشركة بموجب سجل تجاري رقم 
الشركة في سوق قامت الشركة بإستكمال الطرح العام األولي لها من رأس مال . هـ١٤٣١

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

  :عنوان الشركة المسجل على النحو التالي
  ،الملك عبد العزيز شارع 

  ٤٣٠٣٣ب .ص
  ٤١٥٤٦١ المنورة المدينة

  .المملكة العربية السعودية

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

المؤسسة العامة للتدريب صدر عن م ٢٠١١سبتمبر  ١٩الموافق  هـ ١٤٣٢شوال  ٢١ بتاريخ
  .، وأنشطتها ليست جوهريةالتقني والمهني

  تها التابعة التالية احسابات الشركة وشرك المرفقة تتضمن الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم 
  :ةمنفصل ةتجاريت والتي تعمل بموجب سجال") المجموعة"توصف تضامنياً (

   )٪( فعلي نسبة الملكية  رأس المال  بلد    
  م٢٠١٤  م٢٠١٥  المدفوع  التأسيس    الشركات التابعة

            

  ٪٩٩  ٪١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  السعودية    )منشآت(المعرفة العقارية المحدودة منشآت شركة 
  ٪٩٩  ٪١٠٠  ٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠  السعودية    )مشاريع(مشاريع المعرفة العقارية المحدودة  شركة

  ٪٨٠  ٪٨٠  ٤٦٧,٧٦٥,٠٠٠  السعودية  )الغراء(شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة 
  ٪٦٠  ٪٦٠  ١,٣٣٣,٣٠٠  السعودية    )مدرار(المحدودة شركة مدرار العامة لإلنشاءات 
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  )تابع(التنظيم واألنشطة الرئيسية  -١

المية للتطوير العقاري شركة الغراء العو العقاريةمشاريع المعرفة شركة منشآت و لم تبدأ شركة
توفير إدارة ، وتساهم شركة مدرار في م٢٠١٥ مارس ٣١عمليات كما في أية المحدودة 
  .والخدمات االستشارية العقارات

قامت شركة مدينة المعرفة بزيادة حصتها في شركتي منشآت ومشاريع  م٢٠١٤ العام خالل
وقد إكتملت  تينالتابع الشركتين هاتين تخفيض رأس مال، كما تم  ٪١٠٠إلى ٪ ٩٩ من المعرفة 

  .م٢٠١٤ نوفمبرلهذا التغير في الملكية ورأس المال في  القانونيةاإلجراءآت 

قد ال تمثل نتائج العمليات المعروضة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة 
  . مؤشراً عادالً لنتائج العمليات لسنة كاملة

  أسس اإلعداد  - ٢

  المعايير المحاسبية المطبقة  -أ 

المتعارف  المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية الموحدة الموجزة األوليةتم إعداد القوائم المالية 
   .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينعليها في المملكة العربية السعودية و

 الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموجزة األوليةتم إعتماد القوائم المالية 
  .م٢٠١٥ أبريل ٢٠

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

  .اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية

 عملة العرض والنشاط  -ج 
الموحدة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة  الموجزة األوليةتم عرض القوائم المالية 

  .النشاط

  إستخدام الحكم والتقديرات  -د 

وفقاً للمعايير المحاسـبية المتعـارف عليهـا    الموحدة األولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
إستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات، واإلفصـاح عـن   

،  الموحدة الموجزة األولية الموجودات واإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية
  . ةالمالي الفترةوكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل 

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

بتقديرات وإفتراضات متعلقة بالمستقبل ، والتي وفقاً لتعريفها ، نادراً مـا تتسـاوى مـع    
  . النتائج الفعلية
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 )تابع(أسس اإلعداد  - ٢
تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات ذات المخاطر العالية التي قد ينتج عنهـا تعـديالت   
جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة على النحو 

 :التالي 
i. تكلفة اإليرادات تقدير 

ولتحديد تكاليف اإليرادات . المستقلةلدى المجموعة أرض تتكون من عدد من القطع 
، تقدر اإلدارة تكاليف البنية التحتيـة   المتعلقة بكل قطعة أرض مباعة خالل الفترة

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

فـي الفتـرات   تسـجل  لتقديرات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تكاليف إضـافية  هذه ا
  .المستقبلية والمتعلقة بتحقيق إيرادات الفترة السابقة

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

كعقـار إسـتثماري أو   اإلدارة بإعداد تقييمات متعددة لتحديد إذا كان العقار مؤهالً 
ومن أجـل   ،تصنيف عقارات المجموعة كعقارات إستثمارية  عند. عقار تطويري

 هن إسـتخدام هـذ  فإن اإلدارة تأخذ بعين اإلعتبار الغرض م التصنيفاتإعداد هذه 
تطويرها اإلدارة أن عدد من العقارات اإلستثمارية سوف يتم  تحددعندما . اتالعقار

م تيو على القيمة الدفترية إلى عقارات تطويرية بناء، فإنه يتم تحويلها  من أجل البيع
  .عندما تباع يتهاسوت

 السياسات المحاسبية الهامة - ٣
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموحـدة  

فيما يلي عرضـاً للسياسـات   . المالية السنويةالموجزة مع تلك السياسات المتبعة إلعداد القوائم 
 :المحاسبية الهامة

  أسس توحيد القوائم المالية   -أ 
للشـركة   األوليـة  الموحدة المرفقة القوائم الماليـة  الموجزةاألولية  تتضمن القوائم المالية

تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة . أعاله ) ١(وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح 
م السيطرة عليها بواسـطة  الشركات التابعة هي منشآت ت. ستخدام طريقة حقوق الملكية إب

رة على التحكم فـي السياسـات   تتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة المقد. المجموعة
لتقدير السيطرة فـإن  . ة والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها المالي

يتم إدراج القـوائم  . لتي تمارس حالياً يتم أخذها في الحسبان حقوق التصويت المحتملة ا
الموحدة مـن   الموجزة األوليةللشركات التابعة في القوائم المالية  الموجزة األولية المالية

  .يخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفهاتار
ـ  ركاتها لقد تم إستبعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية المهمة التي تمت بين الشركة وش

 الموجزةاألولية التابعة وتلك التي تمت فيما بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية 
كما يتم إستبعاد أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعامالت الداخلية في .  الموحدة

  . الموجزة األولية المجموعة عند توحيد القوائم المالية
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  )تابع(الهامة  السياسات المحاسبية   - ٣

  إستثمار قصير األجل  - ب 

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

أو  المحققـة  وتقيـد المكاسـب  . تحت الموجودات المتداولة درجيبالقيمة العادلة و المالي
 مةئاعلى ق القوائم الماليةتغيرات في القيمة العادلة في تاريخ الاالستثمار و بيع عندالخسائر 

  .الموحدةاألولية  الدخل

 الذمم المدينة     -ج 
تي تـرى  يتم إظهار الذمم المدينة بالمبالغ األصلية ناقصاً المخصصات التي تمت للمبالغ ال

  .  يتم شطب الديون المتعثرة عند تحديدها. اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها

  إستثمارات في شركات زميلة  -د 

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

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

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

حصة المجموعة في األربـاح   الموحدة الموجزة األولية تتضمن القوائم المالية. متراكمة 
والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من تاريخ بداية 

دما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها عن. ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفه 
في أي شركة زميلة يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى صفر ويتم إيقـاف  
تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونيـة أو  

الموحدة  وليةاأل قائمة الدخل تظهر. ضمانية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة 
  .حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة

  عقارات التطوير  -ه 

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

التحتية وأي تكاليف إضافية ذات عالقة ، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيـق  
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق تتمثل في سعر البيع المقـدر ضـمن النشـاط    . أيهما أقل

على أسعار السوق كما هو في تاريخ التقرير ويتم خصمها بالقيمـة   بناء. العادي للشركة
  .التكاليف حتى اإلنتهاء والتكاليف المقدرة للبيع اًلنقد إذا كان جوهرياً ، ناقصالزمنية ل
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  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

 عقارات إستثمارية  - و 
تشمل العقارات اإلستثمارية عقارات معدة لإليجار وعقارات رأسمالية وعقارات لـم يـتم   

تقيد العقارات اإلستثمارية بالتكلفة بعـد خصـم اإلسـتهالك المتـراكم     . تحديد أغراضها
واإلنخفاض في القيمة ، إن وجدت ، حالياً قيمة عقارات المجموعة اإلسـتثمارية تشـمل   

إستثمارية إلـى تطويريـة    منيتم تحويل العقارات . ية التحتيةتكلفة األرض وتكاليف البن
  .عندما تقرر اإلدارة بيعها

  ممتلكات ومعدات   -ز 

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

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

يتم تحميل اإلستهالك على . كافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدها
ر قائمة الدخل الموحدة بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقد

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

  عدد السنوات              
  ٤٠            مباني

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

  ٥      روشات وتركيباتأثاث ، مف
   ٤            سيارات

  في قيمة الموجودات غير المتداولة الهبوط  -ح 

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

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

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

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

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

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

  . قيمة الموجودات غير الملموسة في لهبوطخسارة اال يتم عكس  .األولية الدخل
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  )تابع( الهامة السياسات المحاسبية   - ٣

  ذمم دائنة ومستحقات  -ط 

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

  مخصصات  -ي 

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

  . المبلغ بشكل يعتمد عليه

  للموظفين نهاية الخدمةمكافأة   -ك 

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في 
  . األولية المملكة العربية السعودية من قبل المجموعة ويحمل على قائمة الدخل

يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية لإلمتيازات المكتسبة التي تحق 
  . األولية ه كما في تاريخ قائمة المركز الماليللموظف فيما لو ترك الموظف عمل

  تحقق اإليرادات  - ل 

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

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

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

 .  على نحو موثوق

ii. تقديم الخدمات : 
وخدمات إدارة العقارات  لتعليم والتدريب التنفيذيابرامج من ادات يتم تحقيق اإلير

  .عندما يتم تنفيذ الخدمات

iii. إيرادات مرابحة آجلة : 
ببند النقد وما في حكمه على  ةتتحقق اإليرادات من ودائع المرابحة اآلجلة المضمن

 . أساس اإلستحقاق
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  )تابع( الهامة السياسات المحاسبية   - ٣

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

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

، على  يق والمصاريف العمومية واإلدارية إن لزم األمرالمبيعات ومصاريف البيع والتسو
  . أساس منتظم 

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

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

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

مالية علي أساس تقديري يحمل للفترة الحتساب مخصص الزكاة الشرعية إيتم  ."المصلحة"
أية فروقات بين التقديرات الزكوية خالل الفترات . قائمة الدخل األولية الموحدة  على

  .المالية األولية و اإلحتساب الزكوي النهائي تتم تسويتها في نهاية السنة

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

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة .  دة في تاريخ تلك المعامالتالصرف السائ
عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

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

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

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

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

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

  النقد وما في حكمه  -ق 
ستثمارات أخرى قصيرة إبالصندوق ونقد لدى البنوك و يتكون النقد وما في حكمه من نقد

األجل عالية السيولة ، إن وجدت ، والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 
  .وتتوفر للمجموعة بدون أية قيود 
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 وما في حكمه نقد - ٤
  - : ييلما في سرما ٣١ يفيتمثل النقد وما في حكمه 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥  
  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
      

  ٦٠,٧٥٤  ٥٨,٨٩٩  نقد بالصندوق
  ٥٠,٩٠٤,٥٢٩  ٢١,٦٩١,٠٨٩  أرصدة حسابات جارية لدى البنوك

  ٧٨٥,٤٤٤,٠٦٦  -  مرابحة آجلة دائعو
      

  ٨٣٦,٤٠٩,٣٤٩  ٢١,٧٤٩,٩٨٨  
          

مقومة بالريال محلية ودائع المرابحة اآلجلة والنقد لدى البنوك محتفظ بها لدى بنوك تجارية 
  . تدر عوائد مالية بأسعار السوق السائدةدائع المرابحة اآلجلة و .السعودي

  إستثمار قصير األجل - ٥

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

 ذمم مدينة تجارية - ٦
 -: ييلما في مارس ٣١ يفتتمثل الذمم المدينة التجارية 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥     
  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    

        :يبيع أراضمن 
  ٥٧,٥٢٠,٨١٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠     )ب -٨إيضاح (شركات زميلة 
  ١٦,١٠٧,٨٧٥  ١٦,١٠٧,٨٧٥      )أنظر اإليضاح أدناه(أطراف أخرى 

  ٧,٣٧٣,٧٠٧  ٥,٩٨١,٥٨٦     )ج -٨إيضاح (خدمات  –خرين عمالء تجاريين أ
        

       ٨١,٠٠٢,٣٩٢  ٥٧,٠٨٩,٤٦١  
        

  )١٦,١٠٧,٨٧٥(  )١٢,٨٨٦,٣٠٠(    أقساط مستحقة بعد سنة: ناقصاً
        

     ٦٤,٨٩٤,٥١٧  ٤٤,٢٠٣,١٦١  
            

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

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

بلغ م ٢٠١٥ مارس ٣١في  .على أساس األقساط المحصلة األولية سوف يتم قيدها بقائمة الدخل
  .مؤجلةإيرادات ريال سعودي تم تصنيفها ضمن  ٩,٧٢٩,١٥٧ ةالغير محصلالمبالغ إجمالي 
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 تجارية غير ذمم مدينة - ٧
 - : ييلما في مارس ٣١ يفالتجارية  غير تتمثل الذمم المدينة

  م٢٠١٤    م٢٠١٥    
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(    
        

  ٧٩,٧٤٠,٥٢٤    -    )مساهم(شركة مجموعة صافوال 
  ٤,٢٩٩,٤٩٧    -    أمانة المدينة المنورة

  ٢٢٩,١٢٩    ٣,٣٥٧,٠٣٣    أرصدة الحسابات الجارية –شركة المعرفة العقارية المحدودة 
      ٨٤,٢٦٩,١٥٠    ٣,٣٥٧,٠٣٣  

          

م سجلت مدينة المعرفة اإلقتصادية مديونية على شركة مجموعة صافوال ٢٠١٣خالل عام 
المدينة المنورة، تمثل الحصة في تكاليف البنية التحتية لألرض ذات الصلة وأمانة ) صافوال(

بالمذكورين أعاله بموجب عقد تطوير األرض المشتركة بينهم وذلك بتحويل تكلفة البنية 
٪ من ٨٠خالل الفترة التطويرية لألرض باعت صافوال .  التحتية من العقارات اإلستثمارية
شركة تابعة لمجموعة صافوال مالك (لمية للتطوير العقاري حقوق ملكية شركة الغراء العا

على أساس . إلى شركة مشاريع المعرفة المملوكة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية )األرض
المناقشات التي تمت  بين صافوال وشركة مدينة المعرفة االقتصادية حول تفسير حصة شراء 

حظات فيما يتعلق بصحة هذه المديونية، ونسبة شركة الغراء و إتفاقية البيع ظهرت هناك مال
إلرتباط تكلفة البنية التحتية المتكبدة لألرض المملوكة لشركة مدينة المعرفة االقتصادية، تم في 

  . م عكس هذه المديونية وإعادة تصنيفها ضمن عقارات استثمارية تحت التطوير٢٠١٤عام 
أمانة المدينة المنورة ،ولعدم توفر  في غياب أي ترتيبات لدعم المديونية المستحقة من

المستندات الالزمة لم تتمكن شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية التحقق من صحة هذه المديونية 
لذا قررت إدارة الشركة شطب تكلفة البنية التحتية المتكبدة وتحميلها على قائمة الدخل . قانونياً

  .م٢٠١٤خالل عام 

  عالقةمعامالت وأرصدة األطراف ذات ال - ٨
 معامالت إستثمار  /أ 

  :من حقوق ملكية الشركات الزميلة اآلتية٪ ٥٠تمتلك شركة المعرفة اإلقتصادية 
 .)"أماكشركة (" شركة المعرفة العقارية -١
  .المعرفة العقارية شركة مكارم -٢

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

  .لملكية أساس حقوق اعلى ستثمارات أعاله اإل
  :إلستثمارات في الشركات الزميلةلفيما يلي تحليل 

  م٢٠١٤  م٢٠١٥     
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(    

        :مساهمة في رأس المال
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠       شركة المعرفة العقارية

  ١٠,٧٠٠,٠٠٠   ١٠,٧٠٠,٠٠٠     مكارمشركة 
  ١١,٦٣٧,٢٧٨   ٣٢,٣٩٤,٤٦٩       )شركة المعرفة العقارية(حصة في األرباح المتراكمة 

  )٣٢,٢٩١,٧٠٦(  )١٢,٧٧٧,٩٨٣(    تسوية ربح غير محقق من بيع أراضي
     ١٥,٠٤٥,٥٧٢   ٥٥,٣١٦,٤٨٦  
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 )تابع( العالقةمعامالت وأرصدة األطراف ذات  - ٨
 معامالت بيعية  /ب 

 )"أماك(" العقاريةاألرض المباعة لشركة المعرفة 
شـركة  أبرمت الشركة اتفاقا لبيع قطع معينة من األراضي إلـى   م٢٠١١مارس  ٢٧ في

يتم احتساب الربح المؤجل المرتبط بهـذه الصـفقة   "). أماك("العقارية المحدودة المعرفة 
إلى طرف ) بنيت على األرضالتي (بيع العقارات السكنية  ) أماك(تقوم كإيرادات عندما 

لشركة المعرفـة   المعاملةالربح المؤجل المرتبط ببيع بلغ  م٢٠١٥ مارس ٣١في ،  ثالث
تسـويته   إستبعاده من خـالل  تمو ريال سعودي ٢,٠٧٧,٩٨٣ ")أماك("العقارية المحدودة 

   .")أماك("الشركة في ستثمار إ مقابل
ـ  تم تحصيل جميع المبالغ ا م٢٠١٥ مارس ٣١في   لمستحقة عن عملية بيـع األرض لـ

 .)أماك(
    األرض المباعة لشركة مكارم المعرفة العقارية

  . م قامت الشركة ببيع قطعة أرض لتطوير فنـدق لشـركة مكـارم   ٢٠١٢خالل سبتمبر 
 ١٩,٤٠٤,١٥٠تم إستبعاد الربح غير المحقق المتعلق بعملية البيع إلى شركة مكارم البالغ 

ريال سعودي منه مقابل اإلسـتثمار فـي    ١٠,٧٠٠,٠٠٠ريال سعودي وتم تسوية مبلغ 
ريـال   ٨,٧٠٤,١٥٠م بلغ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١شركات وما زاد على إستثمار الشركة في 

  ) .ضمن المطلوبات غير المتداولة(سعودي تم قيده كأرباح مؤجلة 

 ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠البيع  عملية من المبلغ المستحق بلغ م٢٠١٥ مارس ٣١في 
إيضاح ( الذمم التجارية ضمن والتي تم تضمينها) ريال سعودي ٣٥,٠٠٠,٠٠٠: م٢٠١٤(

 الشركاء منغير مشروطة و غير قابلة للنقض مغطى بضمانات المبلغ المستحق ،)٦رقم 
  .فيها امملكيته حصة بما يتناسب مع مكارم في شركة

 بيع األراضي المذكورة أعاله مع شركة مكارم في رفض المساهمون الموافقة على صفقة
خالل و،  م٢٠١٣مايو  ١٤إجتماع الجمعية العمومية لشركة مدينة المعرفة المنعقد بتاريخ 

قـرار  م ٢٣/٠٢/٢٠١٥بتاريخ  ٣٣رقم  في إجتماعه مجلس اإلدارة أصدر الربع الحالي
ـ واسـتكمال جم ) وشـراك ( الموافقة على تفعيل الشراكة مع شركة الفنادق السعوديةب ع ي

ذلك اكمال نقل ملكية األرض لصالح شركة مكارم االجراءات المرتبطة بالشراكة بما في 
   .المعرفة للضيافة المحدودة وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة

 معامالت أخرى   /ج 
قدم شركة مدرار العامة لإلنشاءات لم تم ٢٠١٥ مارس ٣١خالل الفترة المنتهية في 

مقارنة بنفس خدمات إدارية وإستشارية ألطراف ذات عالقة  -شركة زميلة  –المحدودة 
  .ريال سعودي  ٢,٣١٢,٨٥٠م والبالغه ٢٠١٤الفترة من عام 

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

  
  




